
 

R e f l e x õ e s  …  

Fui há pouco confrontado com a morte de uma grande amiga. 
E isso obriga-me a fazer uma reflexão diferente da que tinha pensado escrever. 
Não pode ser de outra maneira! 
 

São muitas as situações vividas com ela que podia agora evocar aqui. 
Mas a memória foge-me invariavelmente para as palavras,  
ouvidas no Domingo passado, na primeira leitura, a respeito do “justo”:  
“Observemos a sua morte” 
 

São palavras que têm subentendida a ideia de que a ajuda que esperamos de Deus 
se resume a esta existência que conhecemos,  
de tal maneira que, se o justo morrer, é porque Deus não está com ele. 
A última frase da leitura mostra-o claramente:,  
“condenemo-lo à morte infame porque, segundo diz, Alguém virá socorrê-lo” 
 

Lembrei-me logo de Jesus. 
Até porque há bem pouco tempo tinha ouvido a mesma Palavra de Deus anunciar 
exactamente o contrário desta ideia na Festa de Nossa Senhora das Dores:  
“Cristo dirigiu preces e súplicas... Àquele que O podia livrar da morte  
e foi atendido...” 
 

E o meu pensamento deteve-se em Jesus também por causa daquela palavra final,  
pronunciada junto à Cruz pelo centurião que contemplava a morte de Jesus: 
“Este homem era verdadeiramente Filho de Deus”! 
 

A maneira como Jesus morre,  
a serenidade e a paz que transparecem, a par da enormidade do seu sofrimento,  
a entrega confiante nas mãos do Pai, 
tem a sua fonte na relação única e sempre presente com o Pai. 
 

E o que é que isto tem a ver com a Maria Olinda? 
Tudo! 
 

Porque na limitação própria da sua condição,  
com as qualidades e defeitos que todos temos,  
ela foi para mim sempre um testemunho de alguém que, sem ser perfeito,  
escolheu fazer da sua vida  
uma vida em que a última palavra fosse sempre a de Deus. 
E isso manifestou-se de uma forma bem visível  
na maneira como viveu a recta final da sua vida, tão marcada pelo sofrimento. 
 

Mas “observar a sua morte” 
é também saber ler a presença tão numerosa de tantos amigos  
no dia em que entregámos o seu corpo à terra. 
 

São frutos que só a árvore boa, enraizada em Deus, pode dar! 
E essa árvore bem podia fazer suas estas palavras de Fernando Pessoa: 
“A vida é breve, a alma é vasta; 
Ter é tardar” 

 

COMO INSCREVER-SE: 
 

Mande um e-mail para: 

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. 
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Esta Newsletter é um pouco diferente das habituais. 
Porque tenho de recorrer a ela para passar a informação que habitualmente vos faço chegar através do  chamado 
“Correio Pastoral” (estou com problemas informáticos…) 
 

Como é normal, o início do ano pastoral é cheio de actividades. 
E há muitas informações que é necessário que cheguem ao maior número possível de pessoas. 
 

Quero destacar: 
 

1) 27 de Setembro, 16h, na Igreja - Encontro de apresentação no novo ano pastoral paroquial 
 

Em cerca de 45 minutos vamos apresentar as actividades mais significativas que programámos para o ano pastoral 
que agora começa. 
Em sintonia com o Programa Diocesano, vamos ter "A Missão como propósito e a sinodalidade como método". 
 

A participação neste encontro ajudar-nos-á a ter uma visão de conjunto do caminho que nos propomos fazer. 
Perceberemos melhor os momentos da vida da Comunidade em que é mais importante a presença de todos nós 
para nos fortalecermos e estimularmos mutuamente. 
E tomaremos também consciência das muitas actividades em que a colaboração de cada um é preciosa. 
Contamos com a presença de todos!. 
 

2) Início da Catequese Paroquial (1º ao 6º Volume) 
 

A Catequese do 1º ao 6º volume já se iniciou: dia 20 (ou 23) de Setembro. 
Em Nossa Senhora de Fátima terá lugar, como habitualmente, em dois dias de semana:  
ou à 4ª feira, das 18h às 19.30h, ou ao Domingo, das 17.30h às 19h. 
 

Em Nossa Senhora das Dores, também como é costume, aos Domingos, a Catequese acontece depois da missa 
das 10.30h. 
 

Em Nossa Senhora de Fátima, nos dois primeiros encontros de Catequese (20 e 27 ou 23 e 30) as crianças ficarão 
divididas em dois grupos: um formado pelos que irão frequentar o 1º, 2º e 3º volume e outro formado pelos que 
vão frequentar o 4º, 5º e 6º volume. 
As inscrições e renovações de matrícula continuam abertas nesses dois primeiros dias de catequese:  
os pais podem trazer os filhos para a sessão de Catequese e, ao mesmo tempo, proceder à sua inscrição ou reno-
vação de matrícula. 
 

No dia 4 de Outubro será o início solene da Catequese, com o seguinte programa: 
 

16h - Acolhimento seguido de lanche partilhado. 
19h - Missa com participação especial da Catequese (com compromisso das famílias, compromisso dos cate- 
          quistas, entrega de catecismos aos que frequentam a catequese pela primeira vez e apresentação das crian- 
          ças que se preparam para o baptismo). 

 

 

2) Catequese de Adolescentes e Jovens (7º Volume em diante) 
 

A Catequese dos adolescentes e jovens (7º volume em diante) inicia-se no próximo dia 27, Domingo, com um 
encontro com os pais e adolescentes e jovens da nossa Comunidade, às 17.30h no Salão Paroquial. 
 

Neste encontro apresentaremos o projecto formativo para este ano aos pais e aos adolescentes que se estão a 
preparar para o Crisma (7º e 8º anos), bem como aos jovens que já são crismados. 
 

Há propostas novas de caminho que incluem actividades de acção social e de voluntariado! 
 

Fica desde já a informação de um encontro a realizar em 24 e 25 de Outubro:  
vamos passar um fim de semana juntos!!!  
 

E  há novos animadores a reforçar a equipa: a Catarina, a Milé e o Tiago, e a Ir. Conceição fmm. 
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O Apocalipse de S. João—Encontros com o Pe João Lourenço — 6 de Outubro, 18.30h 
 

Já há três anos que o Pe João Lourenço colabora connosco proporcionando-nos um tempo de formação bíblica.  
 

Dado o lugar que a Palavra de Deus ocupa necessariamente na nossa vida cristã, esta formação tem-se revelado 
muito proveitosa para todos os que nela participam. 
 

Depois de um primeiro ano de iniciação bíblica, no ano seguinte tivemos um Curso sobre os Salmos e no ano pas-
sado sobre o Evangelho de São Marcos. 
 

Este ano a proposta é uma introdução à leitura do Apocalipse de S. João. 
 

“O Reencontro com a esperança cristã” é o subtítulo deste curso em que, além da abordagem teológica das te-
máticas do Apocalipse nos vamos debruçar sobre alguns textos. 
O objectivo é perceber melhor o enquadramento literário, cultural, religioso e simbólico próprio deste livro que é 
sem dúvida uma obra-prima da literatura universal. 
Mas é sobretudo deixar-nos conduzir pela sua espiritualidade única, uma mística verdadeiramente cristológica 
que aponta para um horizonte que nos leva à eternidade. 
 

Estes encontros acontecem à 3ªfeira, das 18.30h às 19.30h, de quinze em quinze dias, no Centro Paroquial. 
 

Vamos começar já no próximo dia 6 de Outubro, Terça-Feira! 
Quem quiser pode inscrever-se no próprio dia (ou antecipadamente, se nos quiser facilitar a logística…) 
 

O calendário dos encontros é o seguinte: 
 

Outubro: 6 e 10 
Novembro: 3 e 17 
Dezembro: 1 e 15 
Janeiro: 12 e 26 
 

Expo – Paróquia: 11 de Outubro 
 

No próximo dia 11 de Outubro, Domingo, quem vier participar nas celebrações da nossa Comunidade deparar-
se-á com um conjunto de bancas onde os diferentes serviços e movimentos da nossa Comunidade paroquial se 
irão dar a conhecer e proporcionar toda a informação que julgarem importante (nomeadamente o programa de 
actividades e respectiva calendarização). 
 

É provável que nesse dia tenhamos também a oportunidade de oferecer a toda a Comunidade um concerto na 
nossa Igreja do Coro Gospel Collective juntamente com a actuação do nosso Coro Paroquial. 
A acontecer será às 16h. 
O nosso site (e a página de facebook que estamos a criar…) divulgará o evento, caso ele se concretize. 
 

Catequese de Adultos - 18 de Outubro, às 18h 
 

No próximo dia 18 de Outubro, às 18h, no Salão Paroquial realizaremos um encontro destinado a todos os adul-
tos que estejam interessados em celebrar os sacramentos de iniciação cristã (Baptismo e/ou Crisma e/ou Primeira 
Comunhão) 
 

Neste encontro apresentaremos a nossa proposta de caminho de iniciação cristã. 
Abordaremos, de uma forma genérica, os principais temas que vão marcar o nosso percurso catequético. 
E falaremos sobretudo da maneira concreta como nos propomos fazê-lo:  
ao ritmo do ano litúrgico e apostando muito numa dinâmica de participação activa de todos. 
 

E, acima de tudo, constituiremos os grupos que irão funcionar nos horários e dias preferidos pelos interessados 
neste caminho: ninguém ficará de fora deste caminho apenas por motivo de impossibilidade de horário. 
 

Os encontros têm, por norma, um ritmo semanal, embora haja naturalmente algumas excepções ao longo do ano. 
Não deixem de aparecer no dia 18, todos os que ao longo do ano se sensibilizaram para fazer esta caminhada! 
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Fevereiro: 2 e 16 
Março: 1 e 15 
Abril: 12 e 26 
Maio: 10 e 24 


