
 

R e f l e x õ e s  …  

 

Quando era pároco de Sobral de Monte Agraço, resolvi ser também catequista de 
um pequeno grupo e começar com eles logo no 1º volume. 
Num dos anos de Catequese, já não me lembro qual, o guia propunha uma dinâmica 
que consistia em semear uma pequena planta num vaso.  
O objectivo era pôr cada criança a cuidar da sua planta, regando-a,  
e a observar assim o seu crescimento. 
Em cada sessão de catequese regávamos o vaso  
(e eu, durante a semana, pelo menos mais uma vez, uma vez que,  
por razões de ordem prática, os vasos ficavam todos na Igreja). 
 

O sr Júlio arranjou-me terra da melhor para pôr nos vasos. 
Fui à drogaria e comprei das sementes que germinavam com mais facilidade. 
Mas nem uma só vingou! 
 

Entretanto, ao mesmo tempo, decorriam obras no telhado da Igreja para resolver 
um problema de infiltração de águas provocado pelas inúmeras ervas daninhas e 
plantas que floresciam nos beirais da Igreja (até já havia, junto a uma das torres, um 
pequeno arbusto, quase árvore, de mais de um metro de altura). 
Arrancaram tudo e lavaram tudo muito bem com ácido. 
Mas como estávamos na primavera, dali a menos de um mês já as ervas estavam de 
novo a rebentar, pujantes, no telhado. 
E, nos vasos, aquelas sementes tratadas com tanto cuidado,... nada! 
 

Descoroçoado e frustrado lamentei-me junto do meu “técnico”, o sr Júlio. 
“Mas onde é que o sr padre tinha os vasos?”, perguntou-me ele. 
“Na sacristia, arrumadinhos num canto onde ninguém lhes mexesse”, respondi eu. 
E ele, que conhecia bem a sacristia, respondeu-me de pronto: 
“Como é que queria que nascesse alguma coisa? Não apanhavam sol!!!” 
 

Natal é tempo de centrarmos a nossa atenção em Jesus. 
Sabemos que os cristãos escolheram o dia 25 de Dezembro para dia do nascimento 
de Jesus porque é nesta altura que os dias começam a ser maiores. 
Logo a seguir ao solstício de inverno (já havia uma festa pagã por essa altura) o sol 
como que começa a nascer e há cada vez mais luz. 
Aquele que disse que era a Luz do mundo só podia mesmo ter nascido neste dia! 
E a verdade é que, na nossa vida,  
nada de verdadeiramente bom cresce se não for iluminado por Ele. 
 

Só o que apanha sol é que cresce. 
E Jesus é o verdadeiro ”sol de justiça” (leia-se “salvação”) que traz ao nosso mundo 
perspectivas de um mundo novo, de um futuro que só Ele torna possível com a sua 
ressurreição e que Ele, levando-nos pela mão, quer compartilhar com todos. 
De nós só espera que nos deixemos conduzir por Ele. 
Unidos a Ele, aceitando fazer d’Ele o nosso Caminho, por percebermos que Ele é a 
nossa Verdade, o único que nos pode dar a “Vida em abundância”, alcançaremos a 
plenitude da Vida com que ninguém pode deixar nunca de sonhar! 

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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A Estrela da Felicidade 
 

Na última aula de Catequese do terceiro volume, falámos do 
Advento.  
“O que é o Advento?” Os braços começaram a levantar-se a 
querer responder.  
O Dinis respondeu: “É o tempo de espera do Natal.” 
“Muito bem. E o que esperamos no Natal?”  
As crianças trocaram olhares interrogativos, porque a per-
gunta parecia não fazer sentido.  
“Espera-se o dia de Natal!” 
Como falar aos meninos do impacto gigante daquele mo-
mento da História em que a própria Salvação veio ter con-
nosco?  
Como contar-lhes a extraordinária Misericórdia de Deus ao encarnar na Virgem Maria?  
Lembrei-me da história que me contaram há uns tempos, e que me ajudou a mim própria a ganhar essa consciên-
cia profunda da bondade de Deus que não Se esquece de nenhum de nós. 
Os homens viviam numa planície, e andavam na sua vida.  
Trabalhavam e estudavam, divertiam-se, e tinham os seus amigos e as suas famílias.  
Quando olhavam para o Céu, viam aquela Estrela, uma estrela que brilhava mais do que as outras todas.  
O seu brilho era quente e belo, e trazia a esses homens uma alegria que eles próprios não sabiam bem explicar. 
Chamavam a essa estrela a Estrela da Felicidade e começaram a fazer todos os esforços para a alcançar. Construí-
ram pontes de corda, de madeira, de metal e de pedra. Fizeram todos os esforços, e todos se empenharam duran-
te muito tempo para A alcançar.  
A certa altura, alguns começaram a cansar-se. Então esses desistiram e foram distrair-se com outras coisas, para 
não pensarem n’Aquela que brilhava mais do que tudo no Céu.  
Os outros continuavam a trabalhar nas pontes. Havia arquitetos e engenheiros que as desenhavam, e trabalhado-
res e operários, pedreiros, carpinteiros e capatazes que davam ordens. No entanto, o tempo passava, e não A con-
seguiam alcançar. 
Um dia, ouviu-se uma voz forte: “Parem! Parem tudo!”.  
Os homens pararam e olharam para quem falava.  
Era um homem que dizia: “O vosso esforço é nobre, mas triste, porque se esforçam muito, mas não são capazes de 
alcançar a Estrela, a distância é muito grande. Por isso, tantos de 
vocês desistiram e foram distrair-se com outras coisas. Venham comi-
go que eu faço a ponte, eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.” 
Perguntei então às crianças que, com bonecos de cartolina, partici-
pavam como personagens da história que eu estava a contar: “Quem 
é este Senhor que veio?”, e eles logo: “É Jesus.”  
Peguei no nosso desenho da estrela, que estivera sempre lá em cima 
na parede, inacessível durante a narrativa da história, e perguntei, 
colocando-a ao lado do boneco de cartolina que representava Jesus: 
“E o que é que Ele veio dizer àqueles homens?”  
Os meninos ficaram uns momentos em silêncio a olhar, até que a 
Bruna exclamou: 
“Ele está a dizer que Ele é a estrela. A Estrela da Felicidade!”.  
“Muito bem! Então, quem me diz o que é que esta história tem a ver 
com o Advento?”  
Ficaram um bocadinho a pensar.  
Finalmente, foi o Martim que respondeu: “Estamos à espera de Jesus 
que é a Estrela da Felicidade! Os homens não conseguiam lá chegar e 
então veio Ele!”  
“Para quê?”, perguntei.  
E todos responderam: “Para sermos felizes!”. 
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CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA 
 

Em 2017 celebramos o centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima. 
A Imagem Peregrina de N. Senhora anda a percorrer todas as dioceses convidando todos para as comemorações. 
A visita da Imagem Peregrina à nossa Diocese de Lisboa começa já no próximo dia 17 de Janeiro, pela vigararia 
de Alcobaça/Nazaré e terminará na cidade de Lisboa onde estará de 4 a 7 de Fevereiro. 
Grande parte desse tempo será passado na nossa Igreja. Temos de nos preparar para receber bem N. Senhora!!! 
 

Por ora, aqui fica apenas o registo das linhas gerais do programa da presença da Imagem na cidade de Lisboa: 
Dia 4  — Missa nas Galinheiras (19.00h) seguida de partida para a nossa Igreja, onde chegará às 21h. 
Dia 5 — Saída para a Universidade Católica (10.30h) e daí para a Igreja do Campo Grande (13.30h), onde se reali-
zará um encontro com os mais frágeis, com regresso, às 17.30h, à nossa Igreja. 
Dia 6— Encontro com as crianças e famílias da Cidade de lisboa durante a manhã (com início a partir das 
09.00h). À tarde sai da nossa Igreja para o Hospital D. Estefânia, onde se iniciará uma Procissão a Pé até à Igreja de 
S. Domingos. Aí decorrerá uma noite de oração com os jovens. 
Dia 7 (Domingo) - Missa na Sé (11.30h) e, às 16.00h, Missa de Despedida, no Mosteiro dos Jerónimos, presidida 
pelo Senhor Patriarca. 

 
 
 

Este mês vamos cantar as Janeiras. 
É já no dia 8, sexta-feira, à noite, que começamos pela zona mais próxima da Igreja paroquial (avenidas novas). 
Depois, na tarde de sábado , dia 9, vamos cantar às Janeiras no I.P.O. (14.30h) e o resto da tarde será passado nas 
ruas do Bairro de Santos (com uma visita ao Lar Asas). 
No Domingo, dia 10, só cantaremos as Janeiras às 13h, no adro da Igreja de Fátima. 
 

E isto porque à tarde, às 16h,  temos o nosso Concerto de Natal com o nosso coro não litúrgico “Chorus Fatimae”. 
 

Neste mesmo dias 10 encerrará também a nossa Venda de Natal., uma oportunidade não apenas de servir e 
criar comunidade, mas também de interagir com muitos que nos visitam e encontram nesta iniciativa o rosto visí-
vel do que somos. 
 

No dia 12, teremos a habitual Noite de Oração. 
 

A 12 e 26 de Janeiro teremos também os encontros com o Pe João Lourenço sobre o Apocalipse. 
 

E no dia 13, das 20.00h às 21.00h teremos um encontro de reflexão sobre o documento final do Sínodo dos Bis-
pos sobre a Família. 
 

Neste mês vamos também dar início a uma nova formação de leitores. 
O objectivo principal é a preparação de novos leitores (precisamos de reforços para todas as missas!...). 
Mas esta formação, constituída por seis encontros, destina-se também àqueles que já o são. 
Os encontros realizam-se à quarta-feira, das 19.00h às 20.00h, nos dias 13, 20 e 27 de Janeiro e 3, 10 e 17 de Fe-
vereiro. 
Se houver interessados que não possam a esta hora é possível pensar-se em efectuar sessões alternativas nos sá-
bados imediatamente seguintes das 11.15h às 12.15h. 
Podem inscrever-se no Secretariado Paroquial ou para o endereço de email: linafragos@gmail.com 
 

No dia 17 de Janeiro, Domingo, às 16.30h, vamos realizar mais um "À Conversa com..."  
(Centro Paroquial, 2º andar, sala Cón, Abranches). 
Desta vez o tema é "A Internet na família: prevenindo riscos e rentabilizando benefícios". 
A Internet é uma presença constante, útil mas nem sempre fácil de gerir lá em casa?  
A segurança dos seus filhos no uso desta ferramenta é um tema que lhe interessa?  
É mesmo verdade que há riscos no uso das redes sociais?  
Como tirar benefícios do recurso à  Internet, prevenindo riscos? 
Para nos ajudar a pensar estas e outras questões, vamos ter connosco o Dr. João Paulo Machado, formador de 
orientação familiar para as tecnologias de informação. 
 

Participe endereçando até 15 Janeiro as suas questões para a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com. 
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Entre nós...
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