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Reflexões …
“Muito Obrigado!”
Não se cansava de me repetir “muito obrigado!”
E este agradecimento reiterado deixou-me sem palavras.
Estamos habituados, por uma questão de delicadeza,
a dizer “obrigado”, quase a torto e a direito.
Mas aquele “muito obrigado” era diferente!
Era muito sentido.
Traduzia um verdadeiro reconhecimento que não sou capaz de descrever.
E que num primeiro momento me impressionou tanto mais
quanto maior era o contraste com o que eu tinha feito
e que, no meu entender, não era nada de especial.
Fi-lo quase sem pensar, sem qualquer espécie de esforço,
e de repente recebi na volta aquele “muito obrigado” tão agradecido…
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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.

Depois fiquei a pensar em várias coisas.
Em primeiro lugar em como é tão simples
fazer algo de verdadeiramente importante e significativo para outros
sem nos esforçarmos praticamente nada.
E como é tão fácil também, por isso,
desperdiçar tantas oportunidades de fazer os outros verdadeiramente felizes…
Não custa nada, tantas vezes, ter para com eles uma palavra ou um gesto
que os faz sentirem-se reconhecidos e amados.
Também me lembrei de como aquilo que para nós não significa nada de especial
pode ser tão importante para outros.
E percebi porque é que tantas vezes magoamos os outros,
sem sequer termos consciência disso.
E quantos equívocos isso é capaz de gerar numa relação…
Não é fácil aceitar tanto agradecimento sem sentirmos algum mérito nisso.
Mas é mais importante perceber a interpelação que põe a nu tantas omissões,
do que encontrar um verdadeiro motivo de regozijo da nossa parte.
Rejeitar esse agradecimento não é solução.
Porque se corre sempre o risco de ferir os sentimentos sinceros dos outros…
Talvez a resposta esteja em, como diz o Papa Francisco,
fazer com que palavras tão simples como “obrigado”, “desculpa”, “faz favor”…
façam cada vez mais parte do nosso vocabulário do dia-a-dia,
não de uma forma mecânica, mas antes sentida,
de quem percebe verdadeiramente que o outro é um dom para nós!!!
Há um “muito obrigado” que começa na nossa relação com Deus,
quando nos deixamos maravilhar com a grandeza do seu Amor por nós,
e que continua na relação com os outros,
quando os vemos como sinal e expressão desse Amor.
Todos, e cada um deles, sem excepção!
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JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE
15 de Abril de 2018
Mais uma vez fomos desafiados a participar no grande encontro de jovens que são as Jornadas Diocesanas da Juventude.
Este ano tendo por base o tema diocesano: «fazer da Palavra
de Deus o lugar onde nasce a fé».
Não é tarefa fácil proporcionar aos jovens, por exemplo, uma
leccio divina. No entanto, foi impressionante que no meio de
tantos jovens, tanta animação e a invasão constante das redes sociais, fez-se silêncio, fomos capazes de escutar, refletir
e partilhar a Palavra de Deus. Por isso, acredito que momentos como estes podem ser pequenas sementes que Deus fará
germinar no coração e na vida dos nossos jovens. Os seus testemunhos são a prova disto mesmo.
Ir. Conceição Barbosa
O dia começou em Lisboa de onde partimos para a Lourinhã,
onde decorreram as jornadas. À chegada fomos alegremente
recebidos com cânticos e desde este momento foi possível
sentir a energia de todos os jovens ali reunidos. Após a receção inicial decorreu uma conversa entre os jovens e o nosso
patriarca D. Manuel Clemente, cuja presença já é habitual
neste acontecimento e que nos proporciona sempre um momento esclarecedor e interessante onde revela um discurso
de proximidade com os jovens, deixando clara a mensagem
de que a fé é algo para todas as idades e para todos os tempos e que é nossa responsabilidade enquanto jovens traduzir
a bíblia para a nossa linguagem e realidade.

De seguida fomos divididos por grupos e separados em diferentes salas, aqui foi feita uma reflexão sobre a parábola do
semeador, que causou em todos nós um momento de introspeção e nos fez questionar que solo somos nós, de que forma
recebemos nós a Palavra do Senhor e o que fazemos com ela.
Pessoalmente, penso que ainda me encontro à beira do caminho, penso que ainda me falta um maior compromisso para
seguir mais fielmente a Palavra do Senhor, no entanto, eventos como este direcionam-me para o Seu caminho. Após este
momento fomos de novo divididos em grupos mais pequenos para um momento de partilha sobre tudo o que
tínhamos vivido e refletido até aquele momento e o que isso despertou em nós. Considero que estes momentos
de partilha são de extrema relevância pois nos ajudam a perceber que não somos os únicos que questionamos a
nossa fé, mas que muitos ultrapassam estes momentos de dúvida e que nos podem ajudar a fazer o mesmo. Toda
a partilha foi centrada no facto que mesmo que desistamos de Deus, Ele nunca desiste de nós, por isso estamos
sempre a tempo de regressar ao Seu caminho.
Após a hora de almoço participámos num workshop com diferentes temas que tínhamos à escolha. Escolhi um referente ao tema do namoro e do casamento católico. Este workshop proporcionou-me uma visão diferente daquela que nos é apresentada atualmente pela sociedade, e apesar de não ir ao encontro de algumas das minhas crenças pessoais achei que foi muito importante para mim enquanto adolescente ver este tema abordado no contexto
religioso por pessoas com idades relativamente próximas à minha.
O dia terminou com a celebração da Eucaristia e com o regresso a Lisboa, onde um grupo de jovens que na primeira viagem falava timidamente, aqui já cantava entusiasticamente em conjunto formando laços de amizade devido
àquilo que de mais precioso tinham em comum, a fé.
Leonor Neto (16 anos)
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PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA em 21.04.2018

Foi um encontro muito feliz onde pudemos meditar, partilhar a nossa fé e reflexão acerca do alimento da alma
finalizado com a XV Estação da Ressurreição de Jesus.
Cheguei à Paróquia de coração aberto e grata por ter tido esta oportunidade de praticar a fé e o convívio com pessoas maravilhosas, umas que já conhecia e outras que conheci ao longo da Peregrinação.
Sónia Matias

FÁTIMA A PÉ
Pelo 2º ano, ali estava, na Igreja da Paróquia, feliz por rever parte do grupo do
ano passado e feliz por encontrar novos peregrinos, num grupo de quase meia
centena de elementos, diversificado, pois temos pessoas dos 12 aos 71 anos e
de novo guiados pelo nosso prior Pe Luis Alberto, que nos acompanha, anima,
encoraja com a oração e eucaristia diárias, fortalecendo os laços que se geram.
Confiança, Perseverança e Graça são palavras que me ocorrem para traduzir o
percurso, etapa a etapa, em que senti que de facto Maria, a Senhora, Mãe de
Jesus e Nossa Mãe, nos ajuda em todo o caminho e nos guia no reencontro
com o Amor a seu Filho. O percurso, como a vida, faz se com desafios e oportunidades, sejam, chuva, vento, algum sol, interações de ajuda, de presença,
de silêncio e oração partilhados, que se revelam como alertas ou luz no caminhar.
“Como soubeste que tinhas fé?” pergunta-me a jovem Leonor , na inquietude
dos seus 17 anos e assim desenrolamos uma conversa/reflexão tão deliciosa,
como é a presença de força e luz que ela nos trouxe nesta peregrinação.
Chegamos, cansados, felizes por podermos face a face louvar a Nossa Mãe e
entregar as nossas intenções e as que nos entregaram e de que somos portadores
fiéis.
Senti–me amada, abraçada, quase fisicamente, como se mãe querida que partiu há
24 anos, se fizesse presente, numa sensação tão viva para mim.
E assim nos fazemos “peregrinos no ser visível que escutam a secreta melodia do
invisível”
Graças por tudo e por todos que assim são presentes na nossa vida e um louvor particular ao Pe Luís Alberto , que sempre assim possa ser , testemunho de fé e amor a Nossa
Senhora de Fátima.
Conceição
Qualquer relato ou descrição sobre a experiência do encontro com nossa querida MÃE
poderá não conseguir expressar de forma plena toda a devoção, fé, espiritualidade e profundidade sentidas ao longo dos cinco dias de peregrinação. Foram pequenos/grandes milagres, pequenos/grandes sinais que me fizeram constatar o quão Deus atua em nós, fazendo-nos acreditar que juntos, com alegria, fé, pensamento positivo, força de vontade e
amor conseguimos ultrapassar cada momento menos bom da nossa vida.
Esta peregrinação personificou um verdadeiro momento de partilha entre diferentes formas de viver a fé mas orientadas para um único objetivo, o encontro com Deus.
Com fé e contentamento, fiz um caminho pessoal de fortalecimento das minhas crenças.
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desapego dos bens exteriores fui tomando consciência da importância dos outros – família e
amigos - na minha vida.
Quero aproveitar a oportunidade para deixar um abraço muito forte ao coração de
todos os que comigo fizeram este “retiro espiritual”, a celebrar o sacramento da alegria e do perdão. OBRIGADO pelo caminho, amor, dedicação, orações, reflexões,
cânticos e paisagens belas que nos fizeram sentir Deus através da natureza.
Paulo Campos
Voltar a Fátima…
Mais um ano e voltámos a responder à vontade e ao
chamamento de Deus. Voltar a percorrer os caminhos
de Fátima proporciona-nos grandes mudanças. Independentemente das vezes que o possamos fazer, o
sentimento que nos invade é sempre diferente. Sair
da nossa zona de conforto, desinstalarmo-nos dos nossos hábitos diários, faz-nos
arriscar, torna-nos mais fortes enquanto pessoas e casal para podermos superar
as dificuldades e os obstáculos que possam surgir na nossa vida diária. O nosso
amor vem sempre reforçado e focados no mais importante: a nossa família.
Foram cinco dias de muita partilha, superação, convívio, oração, introspeção. Durante o caminho, sentimos menos isolamento, apesar de caminharmos muitas
vezes sozinhos e em pequenos grupos, conseguimos estar uns com os outros em
silêncio para nos escutarmos. Ao ir pelo campo temos o privilégio de podermos contemplar
Deus e a sua criação na beleza da natureza, nos campos sem fim, no brilho do sol, no som do
vento que nos bate na cara, na riqueza de espécies que sobrevoa o sapal do Tejo, nas mais
simples coisas, estamos mais dispertos para os sinais que o Pai nos dá. O eu deixa de ter sentido e passamos a ser o nós, agimos para ajudar os que têm mais dificuldade no caminho, os
que se sentem mais sozinhos e ali está ele, Deus no meio de nós. Ir a pé a Fátima é mais do
que uma promessa, é uma forte experiência com Deus e de estar com os outros.
Carla Estevens e Pedro Inácio

Entre nós
Depois de um Mês de Abril particularmente cheio vem agora Maio marcado por vários acontecimentos igualmente
importantes para a vida da nossa Comunidade.
Em Maio, aos Domingos, rezaremos comunitariamente o Terço meditado às 18h.
No dia 12 teremos a já habitual Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora, com Missa na Igreja de Nossa Senhora das Dores às 20h, seguida de Procissão, às 21h, que termina na Igreja de Fátima.
No dia 13 de Maio, às 16h, teremos um Concerto em honra de Nossa Senhora.
Comemoraremos assim o primeiro aniversário da visita do Papa Francisco a Portugal.
No dia 20 de Maio é a vez da Festa das Famílias com início na missa das 12h seguida de almoço partilhado no salão Paroquial (com concurso de sobremesas...) e seguido de um Peddy Paper que terminará com um lanche.
No dia 25 de Maio teremos a Procissão de velas em honra de Nossa Senhora da Igreja de São João de Deus para a
nossa Igreja de Fátima, com início às 21h.
No dia 26 de Maio às 21.30h teremos mais um concerto na nossa Igreja de Fátima.
No dia 27 de Maio, às 16h, teremos o nosso concerto Mariano também na nossa Igreja.
É um concerto participativo só com cânticos a Nossa Senhora.
No dia 31 de Maio, dia do Corpo de Deus, teremos a Festa da Primeira Comunhão, na missa das 12h.
À tarde participaremos na Procissão do Corpo de Deus que sai da Sé às 17h e termina no largo da Sé às 18.30h.
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