
 

R e f l e x õ e s  …  

 

Já não me lembro do contexto e de muito menos de quem o disse. 
Sei que queria dizer que Deus era a realidade mais importante da sua vida. 
Mais importante do que ele próprio. 
E que, por isso, o que verdadeiramente contava na sua vida  
era perceber, em cada situação, qual era a vontade de Deus. 
Fosse ela qual fosse, a vontade de Deus estava sempre primeiro. 
Mesmo que contrariasse a sua maneira espontânea de pensar e de sentir. 
E estava disposto a sacrificar tudo e a sacrificar-se a si próprio. 
Bastava que percebesse que era vontade de Deus... 
 

Foi uma frase que me ficou no ouvido. 
Por ser claramente contracorrente: não é assim que a maioria de nós funciona. 
De facto, não é comum, mesmo entre cristãos,  
exprimir de forma tão clara a radicalidade da vida a que Jesus nos convida:  
uma vida inteiramente entregue nas mãos do Pai,  
até ao dom total de si mesmo. 
 

As leituras da missa do 3º Domingo do Advento,  
a começar pelo Baptismo no Espírito Santo e no fogo,  
de que nos falou João Baptista, fizeram-me recordar estas palavras. 
 

É que ser cristão resume-se a deixarmo-nos conduzir pelo Espírito Santo. 
De tal maneira que, a partir de dada altura,  
como que perdemos o controle de nós próprios. 
É Ele que nos move com uma força incontrolável, 
assente numa atracção irresistível,  
própria só do que é verdadeiramente grande e belo! 
 

A única experiência humana parecida com esta acção do Espírito Santo em nós  
é a força do amor. 
E é natural que assim seja. 
Porque o Espírito Santo é justamente a Verdade e a plenitude do Amor! 
Quando amamos alguém sentimo-nos capazes de tudo: 
“O amor é mais forte do que a morte”! 
E não queremos outra coisa senão amar! 
 

Depois, veio também o convite de S. Paulo: “Alegrai-vos sempre no Senhor”. 
“Em todas as circunstâncias”, sublinha ele. 
Porque não se trata de uma alegria simplesmente natural.  
 

Quando nos deixamos encontrar por Deus,  
a vida não pode deixar de passar a ser vivida com Ele e para Ele. 
Sempre! 
E quando assim é, tudo ganha sentido. 
Até mesmo o sofrimento. 
Só porque é vivido com Ele. E Lhe é oferecido. 
 

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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FESTA DE NATAL 
 

Pouco a pouco lá foram chegando para se juntarem à festa , anjos, 
reis magos, pastores, a estrela, a vaca e o burro para aquecerem o 
Menino,  Isaías, Simeão, João Batista e, claro que não poderia deixar 
de estar presente, a Sagrada Família. 
 

Com a ajuda dos pais, familiares e alguma improvisação lá foi possível 
dar vida e cor aos nossos quadros de Natal. 
Todos se empenharam em dar o seu melhor e representaram linda-
mente os seus papeis! 
Não faltaram os nossos leitores que leram com muita alegria e entusi-
asmo e um coro à altura do acontecimento! 
Vozes e instrumentos juntaram-se harmoniosamente para desejar a 
todos um FELIZ NATAL! 
No final da festa algumas das crianças deram os seus testemunhos: 
  

“Gostei muito da festa, achei o teatro muito giro, gostei de ler e das 
músicas de Natal” (Ana Carolina e Mariana D.) 
“Gostei de ler, das músicas de Natal, e, em especial,  de tocar guitarra 
com o professor” (Cláudio) 
“Achei o teatro engraçado e gostei de ler e de cantar” (Daniel) 
“Foi uma grande alegria ser a mãe do menino Jesus . Peguei n ‘Ele ao 
colo, depois deitei-O e rezei” (Joana Marcelino) 
“Gostei muito da festa de Natal. Gostei das canções que cantámos, do 
teatro que fizemos, adorei participar como Rei Mago e gostei muito de 
ver o Simeão a segurar no Menino Jesus! Também gostei muito de as-
sinar junto do presépio e de ver os nomes de tantas pessoas junto de 
Jesus. Os presépios espalhados pela Igreja estavam muito boni-
tos.” (Beatriz Pintassilgo ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Em plena semana de Natal deitamos o olhar para o caminho feito nes-
te Advento, e reconhecemos, agradecidos, o muito que o Senhor fez 
na nossa história, individual e comunitária. 
Destacamos as “Acções de Rua” de anúncio do Natal com actuações 
do Chorus Fatimae no Atrium Saldanha, no Centro Comercial do 
Campo Pequeno e na estação de metro de Entrecampos, acompanha-
das de distribuição de folhetos interpelativos referentes ao significado 
do Natal. 
Lembramos também o encontro de casais “À conversa com…” Fátima 
e António. 
Lembramos também o dia 8 de Dezembro, com a Benção das grávidas 
da nossa Comunidade, e com a Benção das imagens do Menino Jesus 
dos presépios lá de casa, que cada um irá colocar no seu lugar já no 
dia 24, e que tanta adesão mereceu por parte da nossa Comunidade.  
Lembramos ainda no dia 8 a Festa de Natal promovida pela Acção So-
cial da nossa Paróquia que juntou todos aqueles que habitualmente 
beneficiam do nosso apoio e que, com a ajuda dos grupos de adoles-
centes e jovens da nossa Comunidade, tanta alegria fez acontecer 
nas crianças e suas famílias. 
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Tempo de Partilha...

Mas lembramos sobretudo a Festa de Natal da Comunidade, no dia 13 deste mês. 
Começou com uma Exposição de Presépios que excedeu todas as expectativas. 
Quer quanto ao número de presépios apresentados quer quanto à qualidade dos mesmos.  
Não faltaram criatividade e imaginação. 
Veio depois a Festa, com um programa muito simples. 
Uma representação da nossa Catequese Paroquial de alta qualidade, quase profissional (a modéstia obriga-nos 
a manter o “quase”), com um Coro superafinado e acompanhamento musical a condizer, com os  actores (1º ao 
3º volume) a representarem muito bem o seu papel e os leitores (4º ao 6º volume) também à altura do aconteci-
mento. 
Seguiu-se a apresentação de cânticos de Natal por parte do Professor António Ramos e de alguns dos seus alunos  
e uma  rapsódia de cânticos de Natal com que as Guias nos brindaram. 
Às 17h, como previsto, terminámos com um lanche no Salão Paroquial. 
 

O mês de Janeiro será marcado pela realização das Janeiras (de 8 a 10). 
No dia 5, às 21h, na Igreja de N. Sra das Dores, haverá um ensaio para os que quiserem participar activamente, 
cantando ou tocando. 
No dia 10, às 16h, o Chorus Fatimae realizará o seu concerto de Natal na nossa Igreja. 
E será também nesse dia, às 13.30h, que encerraremos a nossa Venda de Natal. 
 
No dia 17, às 16h, vamos ter mais um “À conversa com…”, encontro promovido pela Pastoral Familiar. 
Desta vez o tema será: “E quando os filhos têm dúvidas de Fé? Acreditar e Crescer, binómio possível!” 

 
 
 
 

Um olhar sobre a gruta de Belém 
 

No Natal, celebramos o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. 
A entrega de Jesus por nós na cruz para nos salvar é a sua maior prova de amor. Mas, se em vez de olharmos para 
a cruz onde morreu Jesus, olharmos para a gruta onde Jesus nasceu, encontraremos também provas do amor de 
Deus por nós. 
Na gruta, nasceu o Emanuel, o Deus connosco. 
Só o amor de Deus por nós explica que tenha descido dos céus, assumido a natureza humana e habitado entre 
nós. 
Assumindo a condição humana, Deus foi bebé como nós. 
Tal é o amor de Deus por nós que veio ao nosso encontro não só na pequenez e fragilidade de um menino, mas 
também na simplicidade e na pobreza que o seu nascimento na gruta representa. 
O menino Jesus é apresentado, primeiro, aos pastores. Sendo os pastores vistos então como pecadores por terem 
a fama de não respeitarem a propriedade alheia, esta apresentação é, sem dúvida, um gesto de amor de Deus. 
Jesus foi também apresentado na gruta de Belém aos reis magos, o que significa que o projeto de salvação de 
Deus não é só para os judeus, mas é para todos os homens. 
Deus ama todos os homens, sem exceção. 
Olhando para a gruta, sintamos o amor de Deus e façamo-lo frutificar na nossa vida. 
Com o “sim” de Maria, Jesus veio ao mundo. Digamos nós também o nosso “sim” para tornar Deus presente no 
mundo. 
O meu filho de seis anos, na simplicidade de um “bom dia” dito a todas as pessoas que encontra no caminho de 
casa para a escola, consegue espalhar amor e alegria. Na verdade, apesar da azáfama de todas as manhãs para 
chegar à escola ou ao local de trabalho a tempo, são muitas as pessoas que não passam indiferentes à ternura de 
um “bom dia” dito por uma criança. 
Cada um de nós, à sua medida, pode dizer o seu “sim”. 
  

M. Céu 
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