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Reflexões …
“Obrigada, por não me aceitares como eu sou”
No fim do casamento, imediatamente antes da bênção final,
os noivos quiseram dirigir-se mutuamente a palavra diante de todos nós.
No meio das suas palavras, a noiva saiu-se com esta:
“Obrigada, por não me aceitares como eu sou”.

Número 39 - Setembro de 2014
COMO INSCREVER-SE:

Mande um e-mail para:

paroquiafatima.lisboa@gmail.com
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.

Estamos habituados a ouvir o contrário.
E foi por isso que fixei facilmente esta frase.
Não sei reproduzir exactamente o que a noiva disse
(não me chegou a enviar o texto, como me tinha prometido…)
mas o sentido era mais ou menos este:
o facto de o noivo não a aceitar como ela era
funcionava como um estímulo que a ajudava a procurar ser sempre melhor.
Era mais uma razão (e muito importante, tão importante como o noivo era para
ela…) para não se conformar com o que era:
ajudava-a a crescer, a esforçar-se por ser cada vez melhor!
No início deste ano de caminhada sinodal
é altura de agradecermos a Deus todos aqueles que Ele pôs no nosso caminho
e que contribuíram e continuam a contribuir para o que somos hoje
e para o caminho que continuamos a fazer.
Os que nos aceitam como somos, com as nossas fragilidades e defeitos,
e assim nos permitem fazer caminho com eles.
E os que não nos aceitam como somos (de preferência os mesmos!...)
e nos desafiam a transcendermo-nos, a irmos sempre mais longe,
percebendo que “não temos aqui morada permanente”
e que este “aqui” não é só um “aqui” de lugar
mas sobretudo um “aqui” de estádio de crescimento!
Fomos criados para sermos mais do que aquilo que somos hoje!
Todos nós somos um dom de Deus para os outros.
Somos os instrumentos de que Deus se serve
para chamar cada um de nós para a Festa da Vida,
a Vida vivida com Ele.
Conta connosco, como é próprio de um Pai,
para nos interpelarmos mutuamente, incessantemente, sem nunca desistir.
Para que ninguém possa responder-Lhe, perante o desperdício da sua vida:
“Ninguém nos contratou”.
Saibamos fazê-lo com a solicitude e a ternura do amor fraterno
e não “com o dedo apontado”,
como nos diz o Papa Francisco na Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”
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Tempo de Partilha

Acho que ao longo da nossa vida, se estivermos atentos e se o quisermos ver, Jesus aparece-nos muitas vezes e
ajuda-nos mais vezes do que aquelas que pensamos. Fiz a Profissão de Fé e acho que foi em boa altura, pois nunca
estive tão convicta em relação à existência e ao amor de Deus e de Jesus, é possível sentir a sua presença se estivermos bem atentos, se não nos preocuparmos tanto com os bens materiais, como os telemóveis e os tablets,
coisas a que as pessoas dão tanta importância!
Sempre que me sinto mais triste e cansada, sinto que se olhar em meu redor, Jesus está comigo para me
apoiar!
Acho que ainda me devia lembrar mais d'Ele, não só nos momentos tristes, mas também nos momentos alegres, pois Ele também está lá connosco!
Rezo-Lhe à noite antes de adormecer, mas também de manhã, altura em que fico maravilhada com tudo aquilo
que Deus criou e nos deu! Gosto de ir à catequese, pois além de fazer novos amigos, aprendo mais sobre Jesus e
Deus, e como lembrar-me d'Eles mais vezes e viver a minha vida da melhor maneira!
Também gosto muito de ir à missa, pois adoro cantar a Deus, e na missa fazemo-lo muitas vezes!... Além disso,
sinto-me mais feliz e com mais força para enfrentar a semana que se segue depois de saber que tenho Jesus dentro de mim e que é minha missão divulgar o seu amor por nós!
Eu fiz a minha Profissão de Fé, mas todos devemos dizer bem alto aquilo em que acreditamos!
Inês

Entre Nós...
O mês de Setembro foi tempo de retomarmos a nossa actividade galvanizados pela perspectiva de prepararmos
devidamente o Sínodo Diocesano, fortalecendo ainda mais a vontade de fazer caminho em Comunidade e com a
nossa Igreja de Lisboa.
Foi a respirar este ambiente de caminhada sinodal que tudo foi, pouco a pouco, ganhando o balanço e a dinâmica
que é urgente reforçar neste esforço de sermos cada vez mais a Igreja que Deus quer.
O encontro de dia 21, de apresentação e lançamento do programa pastoral deste ano, todo ele dominado pela
dinâmica sinodal, teve uma adesão muito significativa, bom prenúncio da vontade com que a nossa Comunidade
quer aceitar este desafio que o Senhor Patriarca nos deixou.
Mas Outubro é o mês em que tudo o que foi pacientemente preparado em Setembro começa a brotar.
Há muitos grupos de preparação do Sínodo Diocesano que já começaram a reunir.
Outros preparam-se para o fazer.
Em Nossa Senhora das Dores, no dia 12, a seguir à missa das 10.30h, vamos ter uma apresentação muito breve
da dinâmica paroquial e combinar datas para encontros de reflexão sobre o guião do Sínodo.
Neste fim-de-semana a Catequese Paroquial tem a sua Festa de início de ano Pastoral com famílias e crianças, às
16h, que irá terminar com a Celebração das 19h, em que os pais e os catequistas irão fazer o seu compromisso
diante de toda a Comunidade. É a Festa de Acolhimento dos mais novos (os que frequentam a Catequese pela
primeira vez).
No dia 11 de Outubro os Escuteiros vão reiniciar as suas actividades.
No dia 19 de Outubro, Domingo, às 16h, no Centro Paroquial (cave), teremos um Encontro de Casais.
Juntamo-nos todos: aqueles que de há uns anos a esta parte têm participado nas diversas iniciativas que temos
realizado e aqueles que durante este ano tive ocasião de desafiar pessoalmente para uma caminhada conjunta.
Vamos ver o que cada um tem a dizer diante das propostas tão interessantes que lhes vamos fazer para este ano.
No dia 26 de Outubro, Domingo, também às 16h, no Centro Paroquial (cave), será a vez de juntar os adultos que
se vão preparar para receber um ou vários dos sacramentos da iniciação cristã: Baptismo, Primeira Comunhão e
Crisma. Além da apresentação do programa sumário da nossa preparação, este primeiro encontro servirá principalmente para definir os horários futuros de reunião.
www.paroquiansrfatima.com
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A nossa Paróquia em Caminho Sinodal

Em 24 Novembro de 2014, o Papa Francisco publicou a Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”, apelando
a uma renovação pastoral e missionária da Igreja. É o grande programa da vida da Igreja para os próximos anos.
Em 22 de Janeiro deste ano de 2014, o Senhor Patriarca anunciou a convocação de um Sínodo Diocesano como
forma da Igreja de Lisboa responder a este apelo do Papa.
Oração, Reflexão e Ensaio são as palavras de ordem do caminho que o nosso Patriarca nos propõe.
E convida-nos a partilhar as nossas experiências enviando para sinodo2016@patriarcado-lisboa.pt o fruto da
nossa reflexão.

A NOSSA DINÂMICA PAROQUIAL
A Oração marcará presença habitual nas nossas Missas.
E vamos realizar outros momentos comunitários de oração, para além da Eucaristia.
A Reflexão sobre o tema proposto para cada trimestre acontecerá:
- Nos grupos de espiritualidade ou serviço que já existem constituídos na paróquia (Vicentinas, Famílias de Nazaré, Vida Ascendente, Catequese, Escuteiros, Guias…) e que reunirão pelo menos uma vez por trimestre para
reflectir sobre o guião proposto pela Diocese.
- Nos grupos informais que se constituíram como resultado das iniciativas de anos anteriores e que reunirão
com periodicidade a definir pelos próprios (Credo, Alpha, Casais, Catequese de adultos…)
- Nos grupos que se formarão espontaneamente com a finalidade específica de reflectir sobre o guião proposto
pela Diocese.
- Em Encontros mensais para quem não tenha grupo formado
Estes encontros acontecerão, na Igreja de Fátima (Centro Paroquial, cave), em três horários diferentes.
O objectivo é facilitar a participação do maior número possível de pessoas.
1) Primeira Quinta-feira de cada mês, às 16h (2 de Outubro, 6 Novembro e 4 de Dezembro).
2) Primeira Quinta-feira de cada mês, às 21.30h (2 de Outubro, 6 Novembro e 4 de Dezembro).
3) Nos Domingos 12 de Outubro, 9 de Novembro e 30 de Novembro, às 16h.
Em Nossa Senhora das Dores combinaremos datas para estes encontros no próximo dia 12 de Outubro, a seguir
à Missa. Na Igreja das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria (Chaby Pinheiro), haverá também uma consulta
para marcar estes encontros.
Além de enviar o fruto da reflexão para o Patriarcado, deverão todos fazê-lo também para o e-mail da paróquia:
sinodoNSF@gmail.com

Desafios Quinzenais
Quinzenalmente haverá sempre um desafio concreto de vivência da Caminhada Sinodal feito a toda a Comunidade. Esses desafios serão sempre propostos por um dos grupos que está a fazer a Caminhada Sinodal. Serão apresentados à Comunidade nas Missas Dominicais, normalmente por um elemento do grupo. Haverá sempre uma
folha (colorida) disponível nas mesas de entrada da Igreja que explicará o conjunto da iniciativa e o desafio de
cada quinzena. Cada folha terá uma parte destacável para cada um retirar sempre que considerar ter cumprido o
desafio proposto. Depois de cortada a parte destacável da folha cada um deverá depositá-la na Cruz evocativa
do símbolo diocesano que está situada junto do ambão.

Passaporte Sinodal
Ao longo da Caminhada Sinodal acompanhar-nos-á um passaporte que registará o caminho feito por cada um de
nós. Transcreveremos para lá os desafios quinzenais que nos forem sendo propostos.
Sempre que cada etapa e desafio estiverem cumpridos, podemos carimbar o passaporte no espaço correspondente. O carimbo está disponível à entrada da Igreja e no Secretariado Paroquial.

Encontros Comunitários de Partilha da preparação do Sínodo
No fim de cada trimestre teremos um Encontro de Festa e de Partilha da nossa Caminhada Sinodal:
14 de Dezembro (16h ), 12 de Abril e 28 de Junho.
www.paroquiansrfatima.com
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