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COMO INSCREVER-SE:

Mande um e-mail para:

paroquiafatima.lisboa@gmail.com
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.

Convidei-a para uma actividade que me parecia poder ser importante para ela.
Respondeu-me: “Ainda não estou aí”
Fiquei naturalmente com pena.
Mas, ao mesmo tempo, gostei desta resposta.
A parte de que gostei mais foi, sem dúvida, do “ainda”.
Porque este “ainda” deixava entrever um futuro.
Há alguns “ainda” que nos permitem continuar a sonhar… e não desistir!
Nem de nós, nem dos outros.
Por mais difícil ou improvável que nos possa parecer a concretização desse sonho.
Porque o segredo da esperança cristã está em acreditar de verdade que Deus é
capaz de “fazer brotar fontes de água no deserto”, “fazer florir a terra árida”…
Como nos diz Jesus: “O que é impossível aos homens é possível a Deus”.
Esta resposta ajudou-me também a tomar consciência da importância de termos
sempre presente a gradualidade do caminho que todos percorremos…
Isso significa perceber que não podemos exigir demais nem de nós próprios nem
dos outros num dado momento da nossa história.
Embora o ideal deva estar sempre bem presente diante dos nossos olhos e deva
ser anunciado com a maior clareza, sem deixar de aprender com Deus a paciência
para connosco próprios e para com os outros, sabendo que há um tempo para
tudo… Jesus comparou um dia o Reino de Deus a uma semente lançada à terra que
germina e cresce sem o homem saber como…
O que implica um profundo respeito pelo caminho de cada um.
E também a consciência de que não são só os ritmos que são diferentes.
Às vezes são também os próprios caminhos. Como diz a sabedoria popular, quando
nos fala de um Deus que “escreve direito por linhas tortas” (e que continuam a ser
tortas mesmo quando aos nossos olhos são bem direitinhas…)
As palavras que ouvi levaram-me também a pensar na importância de, como nos
diz S. Paulo, insistir sempre, “a tempo e a contratempo”.
Essa insistência faz parte da nossa natureza de cristãos.
Porque nos sabemos portadores de um sonho de Vida que não é nosso, é de Deus.
E não conseguimos guardá-lo só para nós, por maior que às vezes seja essa a tentação! É que, se é verdade que não devemos pedir demais, também é verdade que
não podemos pedir de menos. Não podemos deixar de colocar bem diante dos
olhos e do coração de todos a grandeza da Vida para que o Senhor nos convida.
Não temos o direito de reduzir o Evangelho à nossa dimensão.
E muito menos deixar de o anunciar só porque decidimos que os outros não estão
capazes de o receber.
Quando é difícil saber se é ou não a altura própria para fazer determinado desafio,
em caso de dúvida, quando é difícil o discernimento, a solução é insistir “a tempo e
a contratempo”, abandonando-nos aos insondáveis caminhos da Graça.
Porque é Deus que faz.
“Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a constroem”

newsletter
www.paroquiansrfatima.com

http://paroquiansrfatima.wordpress.com/

Tempo de Partilha

Página 2

UM PEQUENO TESTEMUNHO
SOBRE A MINHA VIDA DE FÉ

A Fé é um dom de Deus. Mas é também um caminho individual (meu) de relação com Ele que se vai pautando por
influências que vão sendo decisivas na aproximação (procura e encontro) ou no afastamento (desleixo, distracção,
desistência) dessa busca espiritual, dessa comunhão.
Foi no seio da minha Família que esta pequena semente começou a despontar, principalmente devido à influência
poderosa de uma Avó paterna, de fortes convicções, que me preparou para a Primeira Comunhão. Depois, um
tempo alargado que cobre a infância, a adolescência e que culmina na juventude em que, primeiro por influência
do exemplo dos meus Pais e, um pouco mais tarde, dos grupos de catequese e de reflexão em que me fui integrando, fui compreendendo o sentido mais profundo dessa Fé que me habitava e que precisava de ser rezada,
transportada para a vida, vivida na fidelidade, na paciência e na busca da Sua vontade. A Fé amadurecida transforma-se assim na radicalidade de um credo diário, por vezes penoso e árido, outras vezes entusiasmante e ousado,
porque a experiência de um Deus que faço (e se faz) próximo, muda a minha vida, as minhas opções, a direcção
do meu caminho.
Hoje, sempre que preparo adolescentes para o Crisma, quando semanalmente dou catequese, quando vivo
(vivemos) verdadeiramente em casal a espiritualidade conjugal, quando a eucaristia dominical é o ponto de partida para uma vida de encontro com o Pai e os irmãos, quando sou capaz de dizer sins que me obrigam a fugir ao
conforto de uma vida conformada, quando na minha casa o Senhor é o primeiro a ser servido, então talvez possa
dizer - sem pecar por excesso de orgulho – a minha vida é uma paisagem onde Deus se vê (cf. José Tolentino de
Mendonça, p. 53, setembro 2011)
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Entre Nós...
Há dois acontecimentos que marcam este mês de Fevereiro
da nossa Comunidade.
Em primeiro lugar a realização da Assembleia Paroquial no
próximo dia 16, Domingo, às 15h, no Salão Paroquial.
Na sequência da Nota da Conferência Episcopal de Abril passado sobre a Renovação da Pastoral da Igreja em Portugal e
da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e, mais recentemente do anúncio pelo Senhor Patriarca de um Sínodo
Diocesano para 2016, a começar a ser preparado desde já, resolvemos realizar uma Assembleia Paroquial para a
qual todos estão convidados.
Mesmo os que, por qualquer razão não puderem estar presentes, poderão contribuir com as suas reflexões para
paroquiafatima.eventos@gmail.com.
Acolhimento e Missão são as duas palavras-chave que vão dominar esta Assembleia.
Vamos interrogar-nos sobre a maneira de acolhermos mais e melhor os que nos procuram.
Vamos tentar perceber como facilitar uma vivência mais participada de todos na vida da Comunidade (tanto na
Liturgia como noutras actividades)
Vamos tentar descobrir que propostas de descoberta e aprofundamento de vida cristã devemos fazer à nossa
cidade (aos que nos visitam e aos que não nos procuram).
Depois, no dia 18, 3ª feira, daremos início a mais um “Curso Alpha”.
Será uma oportunidade de recordarmos de uma forma simples e actualizarmos os conteúdos
fundamentais da nossa Fé.
Mas será sobretudo uma oportunidade de o fazer no contexto de uma experiência comunitária
humana e cristãmente muito rica.
Num mundo tão sedento de Vida em abundância, há oásis de comunhão que não podemos
desperdiçar!
O “Curso Alpha” não é nenhum remédio mágico.
Mas pode ser uma excelente oportunidade fazer acontecer uma experiência feliz de comunhão, em Igreja!
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