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Reflexões …
“Todos fazem assim!...”
Estávamos a falar da exigência de conversão que o seguimento de Jesus pressupõe
e estava a ser difícil fazer com que eles pegassem no assunto.
Aparentemente ser discípulo de Jesus era não só algo de bom e atraente
como também algo que não era muito difícil.
Resolvi descer ao concreto e falar por exemplo do “copianço” nos testes da escola.
Começaram por dizer que, por regra, não o faziam.
Mas que também não tinham problemas em deixar os outros copiar.
Diziam haver situações em que não lhes parecia que fosse tão mau como isso.
E achavam até que podia ser uma expressão de amizade facilitar a vida aos colegas.

Número 44 - Fevereiro de 2015
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.

No entanto, dali a pouco já estavam a distinguir diversas formas de copiar.
Começaram a estabelecer gravidades diferentes
e a esbater fronteiras até que, no limite,
à medida que os argumentos iam caindo por terra
e o copianço se revelava inaceitável,
acabaram por desabafar: “Todos fazem assim!...”.
Há muitas coisas na nossa vida em que o critério definidor de bem ou de mal
às vezes até parece que é, para nós, o facto de “todos fazerem assim”…
Ser cristão é perceber que “só a verdade liberta!”
Mesmo quando a maioria pensa ou vive de outra maneira.
E acreditar com convicção profunda que a nossa verdade tem um nome,
tem um rosto: é Jesus Cristo.
O nosso projecto de vida é ser como Ele.
E isso só pode querer dizer que queremos Amar como Ele ama.
E estamos dispostos a pagar o mesmo preço que Jesus pagou por esse Amor: a Cruz.
Sabemos pelos evangelhos que, no início da sua vida pública,
Jesus começou por entusiasmar todos os que se cruzavam com Ele.
De facto, a Verdade da Vida não pode deixar nunca de atrair quem a toca de perto!
Mas também sabemos que a popularidade inicial de Jesus
rapidamente começou a desaparecer
quando a radicalidade da vida que Ele vivia e anunciava
começava a mexer com a vida concreta de cada um.
E a popularidade deu lugar ao distanciamento, à indiferença prática,
à rejeição, à perseguição e à morte!
O discípulo não pode esperar outra sorte, diferente da do Mestre.
Jesus não nos convida para outra coisa senão para o caminho da Cruz.
Porque a Cruz, o Amor vivido até ao fim, é que é a verdade da Vida!
E não há outro Caminho para a verdadeira alegria e felicidade!
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Tempo de Partilha
A Fé: Um desejo que a Graça faz acontecer!
Um dia disseram-me que a Fé é Graça, é-nos dada.
Levantei as sobrancelhas, porque sempre tive a ideia de que a Fé é uma escolha
e foi o meu orgulho (ou o medo de ficar sem chão…) que me fez não aceitar logo o que tinha ouvido.
“Então e o meu querer? A minha escolha?”, pensei.
É claro que, à medida que o tempo passa, vamos dedicando pensamentos, aqui e ali,
a coisas que ouvimos, vimos, lemos.
Não se torna tudo claro para nós só por tecermos considerações,
mas creio antes que, nestas “coisas” de Deus,
aquilo que vamos conhecendo só o alcançamos com e em relação.
Para mim, é assim, num diálogo em abandono confiado, que consigo decidir, perceber, aceitar.
Fé é (pode ser!) confiar.
Saber que muito me escapa mas que Deus (me) conhece e cuida.
E não é fechada.
Eu não “tenho cá a minha fé”!...
Quero ter a Fé de Jesus.
Quero ir ao encontro, levar este calor ardente, olhar para cada pessoa como Jesus faria,
fazer parte de uma Igreja que se conhece e caminha para maior Glória de Deus.
Como Santa Teresa de Ávila diz, quero “conhecer e amar Jesus e torná-l’O conhecido e amado”,
impelida por uma Fé que me é dada da fonte inesgotável de onde todos podemos beber.
Milé (Miriam)

Entre Nós...
Na passada terça-feira, dia 24, começaram os “Encontros Alpha” (vou passar a chamar-lhe assim porque a designação própria de “Curso Alpha” dá-lhe um ar escolar que é praticamente o oposto do que acontece).
É evidente que há conteúdos que são transmitidos.
Mas o que acontece é sobretudo o convívio que aproxima as pessoas, cria laços e ajuda a integrar na Comunidade.
E, além do convívio, a partilha sobre questões fundamentais da vida (que, como não podia deixar de ser tocam
sempre a realidade da fé).
Apesar de serem tão importantes passam-nos muitas vezes ao lado.
Normalmente porque, como dizemos, “não há tempo”…
E quando a “falta de tempo” que legitima a troca do que é importante por aquilo que é urgente ou mais apetecível no imediato nos leva a becos sem saída, normalmente já é muito difícil inverter a marcha. Já há muita coisa
que entretanto se perdeu…
Mas o segredo da vida de um cristão é perceber que se pode sempre recomeçar.
E alcançar tudo o que de essencial há para alcançar na vida porque temos um Pai que não desiste nunca de nós!
Estes “Encontros Alpha” acontecem à Terça-Feira.
Começam com jantar (20.30h). A seguir ao jantar (21.30h) há uma pequena introdução a um tema estruturante da
nossa fé (testemunho de cerca de 15 minutos). Depois é a partilha na mesa (10 a 12 pessoas cada) daquilo que a
exposição despertou em cada um. É tudo muito simples. E vale bem a pena!
Da vivência Quaresmal na nossa Comunidade destacamos a proposta de um Dia de Deserto (7 de Março), a iniciativa dos “Sacos Solidários”, a grande adesão à proposta de oração familiar (iniciativa conjunta da Pastoral Familiar
e da Catequese do Patriarcado), a Via Sacra que ocorre todos os Domingos às 17.30h, e a oferta de um horário de
Confissões bastante reforçado.
Neste mês de Março que está a iniciar-se destacam-se ainda os encontros de Preparação para o Matrimónio (dias
3, 10 e 17 de Março).
Tudo pode ser consultado no site da paróquia: http://www.paroquiansrfatima.com
www.paroquiansrfatima.com

newsletter

http://paroquiansrfatima.wordpress.com/

