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Reflexões …
“Isto nunca devia acabar!”
Mal acabou a Celebração, veio à pressa ter comigo
e disse-me: “isto nunca devia acabar”!
Não percebi logo o que é que ele queria dizer.
Quando lhe perguntei do que é que estava a falar,
respondeu-me, com os olhos muito abertos e brilhantes de entusiasmo,
e quase chocado com a necessidade de ter de me explicar: “a Missa!”
É verdade que aquela missa tinha sido diferente, sobretudo para ele.
Além de ter participado no Lava-pés, também tinha sido acólito.
E fez coisas que nunca tinha feito como acólito:
tinha tocado as campainhas no Glória, tinha andado com a naveta do incenso…
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Percebi logo a razão de ser de tanto entusiasmo, mas fiquei a pensar.
Desde logo, em como é tão fácil deslumbrarmo-nos com o que fazemos.
Basta aprendermos a manter a capacidade natural que as crianças têm
de se maravilharem com as coisas
ou, como dizia Sophia de Mello Breyner, de em cada gesto pôr “solenidade e risco”.
O segredo desta atitude está na qualidade do nosso envolvimento nas coisas.
O Gonçalo tinha estado muito envolvido naquela Celebração,
tinha participado de forma muito activa e por isso vibrara tanto com ela.
Na minha juventude, ouvi muitas vezes o Pe Joaquim Duarte responder,
aos jovens que se queixavam que a missa não lhes dizia nada:
“vocês é que não dizem nada à missa!”…
De facto , grande parte da beleza e da grandeza da vida está nos olhos que a olham.
Isto fez-me pensar também na necessidade de nos mantermos despertos
e valorizarmos mais as coisas pequeninas do dia a dia,
até as aparentemente insignificantes,
não deixando que a rotina banalize a vida.
Mas para mim, a grande interpelação
foi a de pensar que era assim que eu devia terminar cada Eucaristia que celebro.
A minha vida não muda tanto como eu gostaria
porque não saio de cada Eucaristia sempre com aquele mesmo entusiasmo.
Aquele “que bom é estarmos aqui!” que Pedro disse a Jesus na transfiguração
tem de acontecer mais vezes na nossa vida!
Precisamos de perceber porque é que não acontece.
E precisamos de ser inteligentes e estabelecer estratégias
que nos ajudem a nós próprios a fazer diferente
e a alimentar a nossa intimidade com Jesus.
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Talvez devamos começar por tomar consciência
do grande tesouro que é para nós saber que Ele está vivo.
E a Boa Nova que daí advém para a nossa vida,
pelos horizontes de futuro e de esperança que a Sua ressurreição nos abre!
Pe Luís Alberto
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Tempo de Partilha
O Lava-Pés

Para muitos, o Lava-Pés pode apenas ter sido um desperdício de tempo na missa, mas eu digo que não.
Quando os padres lêem o Evangelho, sabemos o que Jesus disse e fez.
Mas nunca testemunhamos esses acontecimentos.
O Lava-Pés é uma forma de representar uma das mais humildes ações de Jesus,
o que o torna importantíssimo.
E acho importante que as pessoas, apesar de não terem tido a oportunidade de testemunhar algo tão importante,
tenham uma ideia de como terá sido.
Diogo

Entre Nós...
No próximo Domingo, dia 12 de Abril, vamos realizara a nossa FESTA DA COMUNIDADE em tempo Pascal.
É às 16h, na nossa Igreja Paroquial, e terá a duração de uma hora.
Como tem sido hábito neste ano, vamos ser pontuais a começar e a terminar!
“CRISTO SEMPRE À FRENTE!” é o lema deste encontro que marcar o fim da segunda etapa da nossa Caminhada
Sinodal.
A primeira parte do encontro será dedicada à VIDA CONSAGRADA na nossa Paróquia.
Teremos assim oportunidade de conhecer um pouco melhor as seis Congregações Religiosas Femininas que residem na área da nossa paróquia (conhecimento obrigatório, sobretudo em Ano da Vida Consagrada).
Num segundo momento haverá lugar a uma partilha breve sobre algumas das iniciativas que têm surgido como
fruto da Caminhada Sinodal que estamos a realizar.
Podem não ser ideias novas.
Mas a coragem e a generosidade para ousar concretizá-las, isso é novo!
Num terceiro momento encerraremos a nossa Festa com uma breve actuação do nosso famoso Coro Paroquial
(“Chorus Fatimae”)
A Comunidade constrói-se sempre em torno da Eucaristia.
A Eucaristia é a sua fonte e a sua origem.
Mas é também a sua expressão!
E a Eucaristia só é plenamente Eucaristia quando alicerçada numa Comunidade que se afirma e concretiza em
muitas outras expressões.
Porque, como dizia Santo Agostinho, “A Igreja faz a Eucaristia, mas a Eucaristia faz a Igreja”.
E a Igreja é uma Comunidade de vida e de amor, lugar permanente de partilha, como nos mostram tão bem as
leituras dos Actos dos Apóstolos que a liturgia nos oferece neste Tempo Pascal.
É por isso que estes nossos encontros comunitários não podem nunca ser olhados por nós como facultativos ou
menos importantes!
Estamos a organizar um RETIRO PARA CASAIS.
Começará com o jantar do dia 30 de Abril, Quinta-Feira, e terminará ao fim da tarde do dia 2 de Maio, Sábado.
(Deixaremos assim, o Domingo, dia 3 de Maio, Dia da Mãe, inteiramente disponível para programas familiares…).
Sabemos que a vida das famílias não é nada fácil, sobretudo no que toca a dispor de algum tempo só para o casal.
Mas vale bem a pena investir neste tempo a dois, em oração, diante do Senhor.
É sempre ocasião para uma revisão de vida fecunda, em conjunto.
E é também oportunidade renovada de reencontrar diante de Deus a frescura do sacramento do matrimónio.
Além da oração e meditação individual e haverá também tempo para rezar e meditar em casal.
As inscrições deverão ser feitas até ao dia 23 de Abril.
Para mais informações (local, contributo económico de cada casal…) deverão contactar a Cátia Albuquerque.
Contactos: 96 907 81 38 ou cs.guerreiro22@gmail.com
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