
 

Era um dia muito importante para ela: ia ser baptizada! 
Mas era ainda pequena de mais para o perceber: 
penso que fazia precisamente dois anos naquele dia. 
 

Quando chegou a altura do baptismo propriamente dito, já estava muito maçada. 
E o cansaço deu-lhe para a rabugice. 
De vez em quando até mesmo com uns assomos de choro. 
 

Mas a celebração lá foi decorrendo  
até que chegou o momento crítico de a colocar em posição para ser baptizada. 
Não foi fácil colocá-la a jeito. 
Esperneou um bocadinho  
e começou a chorar quando a inclinaram para receber a água na cabeça. 
Depois do baptismo o pai consolou-a como pôde  
e acabou dizendo-lhe: “diz obrigada ao senhor prior”. 
 

E foi então, na breve pausa que se seguiu ao baptismo,  
enquanto lhe enxugavam a cabeça,  
que se ouviu distintamente aquele fio de voz chorosa  
dizer de forma muito explicada: “Obrigada senhor prior!” 
 

Foi tão inusitado que não pudemos conter um sorriso. 
 

Mas a frase ficou a bailar-me na cabeça por outra razão. 
 

Fez-me pensar na grandeza e na beleza daquele acontecimento — o baptismo — 
em que o Espírito de Deus desce sobre nós para nos dar a plenitude da Vida,  
a Vida em abundância que Jesus disse que nos vinha dar  
e que era a razão de ser da sua vida e da sua missão. 
 

Nem sempre temos esta consciência. 
Presido a muitos baptismos de crianças  
em que os adultos me parecem desfocados do essencial, distraídos, 
presos ao anedótico daquilo que a criança diz ou faz. 
E o mistério da Vida como que passa por nós sem que o toquemos de verdade! 
 

Por detrás daquele “obrigada, senhor prior” não estava  
(não podia humanamente estar…)  
um agradecimento que fosse fruto da consciência do milagre acontecido. 
 

Mas não deixa de ser uma interpelação e um apelo. 
Porque nos fala da gratidão que o baptismo,  
como dom de Deus, deve gerar em nós. 
E essa interpelação, se levada a sério, ajuda-nos seguramente  
a viver com mais profundidade a grandeza de cada baptismo em que participamos. 
 

E, acima de tudo, a actualizar a consciência da nossa condição de baptizados! 
 

Pe Luís Alberto 

 

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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O sinal de Fátima 
 

Por mim não faço confusão.  
Digo muitas vezes Fátima a pensar na nossa comunidade e alguns pensam que estou a falar da Cova da Iria.  
E quando estou na Cova da Iria nunca esqueço a nossa paróquia  
e não sinto o mais pequeno conflito em duas localidades terem o mesmo nome e a mesma padroeira.  
Pelo contrário.  
 

Mas os últimos três dias que passei em Fátima – Cova da Iria - tiveram um aglomerado de acontecimentos e signifi-
cados que me deixaram uma grande gratidão por me ter sido proporcionada mais uma experiência profunda não 
apenas como narrador do acontecimento, mas também como peregrino que o constrói e comunica.  
 

O centenário das Aparições, a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco, a vinda jubilosa e fraterna do Papa 
Francisco, a multidão, assembleia celebrante que fez oração em união com toda a Igreja tanto na aclamação como 
no cântico, como no silêncio profundo que por vezes atravessou o recinto do Santuário, tudo isso foi um tempo in-
vulgar e nobre também para nós portugueses.  
 

Fátima ganhou um estatuto de maturidade e afirmação ao longo de cem anos onde foi crescendo no aprofunda-
mento da espiritualidade, proporcionando a muitos um crescimento na fé com as iniciativas sempre renovadas em 
semanas, retiros, congressos, peregrinações, e esse facto extraordinário que foi estender-se um pouco por todo o 
mundo com a aceitação tácita ou explícita de diversos Papas, as visitas de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e o Papa 
Francisco, que  a toda a Igreja deram um aceno para ouvir e celebrar os apelos que Deus fez através de Maria à Igre-
ja e ao mundo.  
 

Fátima é muito mais que uma devoção local.  
Tocou o povo de Deus e neste ano de 2017 sentiu a confirmação, pela autoridade do sucessor de Pedro, do sinal 
que constituiu para o nosso tempo.  
Mas a devoção popular foi o grande sustentáculo deste sinal que Deus nos enviou através de Maria.  
Na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima sentimo-nos agentes desse apelo que também nos foi dirigido. 
 

Cón. Rego 
 
 
 
 

Depois destes dias intensamente vividos por todos na alegria da vinda até nós do Santo Padre e da canonização dos 
Pastorinhos, a nossa vida retoma a normalidade, embora ainda muito marcada por este mês de Maio que assinala o 
Centenário das Aparições de Nossa Senhora. 
 

Assim, além do Terço que estamos a rezar comunitariamente aos Domingos, às 18h, na Igreja de Fátima, também 
teremos a já habitual Procissão das velas entre a Igreja de S. João de Deus e a nossa Igreja de Fátima. Será já no 
próximo dia 27 de Maio, Sábado, com início às 21h em S. João de Deus. 
 

Os idosos irão em peregrinação a Fátima, organizada pelo Convívio da Terceira Idade, no próximo dia 24 deste 
mês.  
 

A nossa paróquia está a organizar uma Peregrinação a Taizé de 22 a 31 de Julho, para jovens com mais de 15 anos. 
Ao longo de todo o ano, Taizé acolhe jovens de todo o mundo. Com a duração de uma semana, os encontros forne-
cem um espaço onde os jovens podem encontrar outros jovens da mesma idade e falar de coisas importantes. Ao 
mesmo tempo favorece o encontro consigo mesmo e com Deus. 
Três vezes por dia reúnem-se com os Irmãos da Comunidade para rezar com cânticos, com a Palavra de Deus e em 
silêncio. Cada manhã um Irmão da Comunidade introduz uma reflexão bíblica organizada por línguas, seguindo-se 
um tempo de reflexão em pequenos grupos. 
De tarde os workshops exploram diversos temas relacionados com a fé, a sociedade, a cultura… 
Para saber mais sobre Taizé consulta o site www.taize.fr 
 

As inscrições estão abertas até ao dia 9 de Junho. 
Para mais informações (inscrição, contribuição de custos, viagem, etc…) contacta a Ir Conceição Barbosa (FMM) 
pelo tlm 919597412 ou através do endereço de e-mail saobfmm@gmail.com 
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