
 

R e f l e x õ e s  …  

 

Aqui há uns tempos dei comigo, meio espantado,   
a pensar que estava a ficar com aquilo a que os músicos chamam “ouvido absoluto”, 
a capacidade de cantar sempre cada nota no tom certo. 
Julgo que até me gabei disso. 
 

A verdade é que sempre que na missa entoava “Eis o mistério da fé” e “Por Cristo, 
com Cristo e em Cristo…”, a Madalena, no órgão, apanhava logo o tom. 
 

Aqui há dias percebi que não era assim. 
Porque houve um dia em que ouvi, muito suavemente, quase imperceptivelmente, 
a Madalena dar-me a nota antes de eu começar a cantar.  
Daí para a frente comecei a reparar que ela o faz sempre.  
Tão discretamente que eu nem me apercebia disso. 
 

À desilusão de “perder as peneiras” juntaram-se lições importantes 
 

Em primeiro lugar redescobri que tudo na nossa vida é dom. 
E é por isso que não faz sentido nenhum alimentar peneiras, 
e assumir como nosso o que na realidade não o é, 
exibindo os louros do que julgamos ser as nossas conquistas... 
E o trabalho humilde e discreto de tantos que,  sem serem notados, 
são os que tornam verdadeiramente possível o acontecer do Reino na nossa vida? 
O caminho do reencontro com a nossa Verdade é,  
percebendo que somos de Deus, deixar que Ele seja tudo em nós. 
Lembrei-me de um poema de Sebastião da Gama: 
 

“Cá estou eu a julgar que vou remando… 
 

Cá vai Deus a remar  
e eu a ser um remo com que Deus 
rasga caminhos pelo Mar…” 
 

Depois pensei também na imensidão das coisas que não ouvimos,  
só porque estamos demasiado cheios de nós.  
O meu subconsciente ouvia a nota que a Madalena me dava para entoar. 
Mas eu não me apercebia disso… 
 

Quantas vezes não andarei surdo à música que Deus vai espalhando na minha vida? 
Quantas e quantas vezes não me queixo de não O ouvir, 
e, ao mesmo tempo, sou insensível à brisa suave com que Ele me fala… 
No irmão que está ao meu lado. 
Nos seus apelos mudos que eu não sei decifrar. 
Só porque vivo fechado sobre mim. 
 

A conversão, este sair de nós a que o Papa nos desafia, 
a coragem de assumir até às últimas consequências o mistério da Incarnação,  
como nos sublinhava recentemente o nosso Patriarca,  
têm seguramente a ver com isto… 
 

Pe Luís Alberto 
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A fé das coisas que não valem nada. 
 
Ando abismada com a simplicidade do dia a dia. 
Com a presença sempre constante de Deus,  
com a necessidade de abrirmos o coração para os olhos verem diariamente Deus a acontecer na vida de cada um 
– na nossa e na dos outros. 
 

Coisas muito poucochinhas: 
O apelo para sorrir – desperta no outro  sempre um sorriso; 
O apelo para não me irritar e dar lugar ao segundo sentimento – o da paciência e da escuta; 
O apelo para ceder a passagem na fila de carros quando já estou atrasada; 
O apelo para parar e escutar o colega; 
O apelo para não construir no meu coração muros enormes que me fazem não suportar aquela pessoa; 
O apelo por deitar a horas para ter mais tempo para ir à missa no dia seguinte; 
O apelo para telefonar àquele amigo de quem não sei nada há algum tempo;  
O apelo para escolher um livro para as crianças – que andam a ler muito pouco; 
O apelo para ir hoje às compras – pois já não há legumes em casa e é preciso fazer sopa, quando apetece é ficar 
quieto e “amanhar” qualquer coisa; 
 

Nestes coisas pequeninas do dia a dia, Deus maravilha-me com a Sua particular atenção a cada momento da vida 
de cada um de nós, convidando-nos, cada um na sua realidade, a sair de nós e a ir ao encontro do outro.  
Fazer estas pequeninas coisas por amor a Deus e a todos nós é fonte de uma serenidade inesgotável. 
Somos enormemente amados. 
Deus dá-nos a possibilidade do dia a dia,  do amor das coisas pequenas, precisamente porque Ele é Grande. 
Obrigada meu Deus. 
 

Maria do Rosário 
 

 
 
 

Alpha, palavra de origem grega que significa “princípio”,  
foi para nós o começo de uma nova etapa espiritual e religiosa. 
 

Esta experiência apresentou-se inicialmente como um curso alusivo aos pilares da nossa fé cristã.  
Surpreendentemente, no seu decorrer, tornou-se muito mais do que uma mera formação. 
Revelou-se um convívio fraterno entre diferentes ideias e experiências,  
onde tudo isto se conjugava numa reflexão profunda acerca das questões fundamentais sobre a nossa existência. 
 

Estes encontros eram feitos uma vez por semana sentados à mesa sempre com o mesmo grupo, o que nos permi-
tiu conhecer pessoas novas, de diferentes faixas etárias, diferentes formações e experiências de vida.  
Ainda hoje recordamos com amizade as pessoas com quem vivenciámos estes bons momentos.  
 

Após um agradável jantar era exposto um tema alusivo a diferentes temáticas que no nosso dia-a-dia entendía-
mos como dogmáticas, mas, no entanto, com muito por explorar.  
Nas entrelinhas havia sempre espaço para rezar e para cantar. 
 

Numa etapa final, os grupos recolhiam-se às respetivas salas no âmbito de aprofundar o tema apresentado após o 
jantar. Aqui tínhamos sempre oportunidade para dar a nossa opinião e sustentá-la com os nossos argumentos. 
Contudo, por vezes, o que nós pensamos estar correto pode ser confrontado com outras ideias de quem era expe-
riente nestas questões, o caso dos nossos dois orientadores.  
Debatidos os temas retornava-se um convívio final com outros grupos e permitia-se uma reflexão pessoal. 
 

Em corolário, podemos dizer que guardámos desta grande experiência numerosas recordações, novos hábitos, 
novos conhecimentos, novas amizades e um desejo de voltar. 
 

Joana Machado e Natália Costa 
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O encontro com o Senhor Patriarca, no passado dia 21, no Colégio Pedro Arrupe (Parque das Nações) foi um mo-
mento alto de relançamento da nossa caminhada Sinodal.  
 

No nosso encontro de Natal percebemos que na nossa paróquia, embora com dimensões diferentes, havia 14 gru-
pos a reunir com regularidade para reflectir sobre os desafios de conversão missionária a que somos chamados 
pelo nosso Patriarca, em união com o Papa, e para ensaiar respostas a esses mesmos desafios. 
 

No encontro do Parque das Nações ficámos a saber que nesta altura se estima que sejam perto de mil os grupos 
que por toda a diocese estão a fazer este caminho. 
Mas o que reforçou seguramente o nosso desejo de continuar foi sobretudo o calor humano que vivemos naquele 
auditório tão grande, e praticamente cheio. E as palavras do nosso Patriarca, simultaneamente tão simples e inci-
sivas porque portadoras de uma Verdade vivida. 

 

Na nossa Paróquia há grupos a aumentar o ritmo dos seus encontros. 
Há gente a buscar inserir-se em algum dos grupos já constituídos.  
Há iniciativas que começam a ganhar corpo, e outras a consolidar-se, porque há gente a comprometer-se. 
Há verdadeiramente caminho sinodal a acontecer! 

 
 
 

À normalidade da vida retomada em Janeiro, juntaram-se no passado Domingo, dia 1 de Fevereiro, duas Celebra-
ções que assinalaram momentos importantes da nossa vida de Comunitária. 
 

De manhã estivemos na missa das 10.30h com aqueles que se baptizaram na nossa Comunidade durante o ano 
passado e alguns de anos anteriores que ainda não chegaram aos seis anos de idade.  
Quer a missa, quer o convívio que seguiu, foi bastante agradável e bom para fortalecer laços e irmos sabendo uns 
dos outros. 
 

À tarde, na Celebração das 19h, o 4º volume da nossa Catequese (um grupo bem numeroso, por sinal) preparou 
uma animada Festa da Palavra, muito enriquecida não só por aquilo que as crianças prepararão como também 
pela notável participação dos pais e padrinhos. 
 

Nessa mesma missa apresentaram-se também à Comunidade alguns dos 40 adultos que estão a preparar-se pa-
ra receberem este ano o sacramento do Crisma (28 de Junho), alguns dos quais (9) receberão também o sacra-
mento do Baptismo no dia de Pentecostes (24 de Maio). 
 

Mas o destaque deste mês de Fevereiro vai para o início de mais um “Curso Alpha”. 
Destina-se a todos os que, por uma razão ou por outra são tocados (ainda que ao de leve e a necessitar de um 
“empurrãozinho”) pela necessidade de conhecer um pouco melhor a pessoa de Jesus. 
Atrás do conhecimento de Jesus vem sempre a atracção por Ele. 
E quem começa a dar-Lhe muita importância, depressa começa a ver a vida em Igreja com outros olhos. 
E percebe que viver em Igreja é uma necessidade de que não podemos abrir mão. 
Porque a nossa vocação fundamental é o Amor. 
A nossa verdade é que fomos feitos para a relação (não há nada pior que a solidão…) e o único Amor que preen-
che plenamente a nossa sede é o de Jesus, aquele que Ele nos convida a viver uns com os outros e com Ele, em 
Igreja: “Onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome, no meio deles Eu estarei”. 
 

Motivados pela nossa caminhada sinodal e pelo “sonho missionário de chegar a todos” cada um de nós deve aco-
lher este desafio a aprofundar a sua vida de fé e, acima de tudo, a ser um multiplicador deste convite junto da-
queles que conhece. 
 

O Curso Alpha é um encontro semanal que começa sempre com jantar. 
A seguir ao jantar há uma pequena introdução a um tema estruturante da nossa fé (testemunho de cerca de 15 
minutos). 
Depois os convivas conversam entre si e partilham aquilo que a exposição tiver despertado em cada um. 
É tudo muito simples. 
O mais bonito não se consegue descrever: são os laços que se criam entre os participantes (as mesas de jantar e 
partilha mantêm-se sempre as mesmas durante todo o curso (cerca de 3 meses) 
Começamos no dia 24 de Fevereiro, 3ª Feira! 
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A nossa Paróquia em Caminho Sinodal  

Entre Nós...


