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Reflexões …
“Por acaso não é... Mas podia ser!”
A torre Garisenda, em Bolonha, tem 40 metros de altura.
Inicialmente eram perto de 60 metros,
mas a altura foi reduzida posteriormente com medo de que caísse,
devido à inclinação (tem um desvio, no cimo, de 3,22 metros).
Encostada a esta torre existiu uma pequena Igreja que foi demolida no séc. XVIII
A associação rápida destas duas informações (a inclinação da torre e o risco de cair,
por um lado e a demolição da Igreja, por outro)
levou-me logo a pensar numa relação de causa – efeito entre ambas.
Mas não há.
De facto, a cedência do terreno que provocou aquela inclinação da torre
ocorreu durante a sua construção,
possivelmente ainda antes da própria edificação da Igreja
(a data da construção desta não está mencionada na lápide
que, junto à torre, conta esta história…).

Número 38 Junho de 2014
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.

newsletter
www.paroquiansrfatima.com

Lembrei-me do Pe Manuel Costa Freitas, meu professor de filosofia,
que insistia muito na colaboração dos alunos
(“Diga, diga, que ia dizer bem!”…)
e nunca deixava de elogiar o nosso esforço (ou falta dele…):
mesmo quando confrontado com uma resposta disparatada
às perguntas que nos fazia na aula,
concluía sempre com um animador: “Por acaso não é... Mas podia ser!”
A verdade é que quando demolimos a Igreja,
quando deixamos de arranjar tempo e espaço para Deus
e O expulsamos da nossa vida,
entramos inevitavelmente em modo de autodestruição.
Pela simples razão de que somos de Deus. Ele é a nossa Verdade!
E, apesar de muitas vezes a nossa natureza humana
ter dificuldade em acolher os caminhos de Vida que Jesus nos propõe
(a linguagem da Cruz será sempre, como diz S. Paulo,
“escândalo para os judeus e loucura para os gentios”),
Ele não deixa de ser o único capaz de nos proporcionar caminhos de verdadeira Vida
como Pedro um dia reconheceu:
“A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna!”
Nós não buscamos apenas uma vida eterna que nos espere depois da morte.
Ser cristão é fazer já hoje a experiência feliz
de conhecer e viver uma alegria de quem recebe cem vezes mais do que deixou
quando decidiu abraçar a proposta de Jesus.
A Cruz é mistério de sofrimento. Mas é sobretudo um tesouro de Amor.
Que o mundo não conhece.
Mas que quem o descobre (e só se descobre experimentando…)
não o troca nunca por mais nada!
Pe. Luís Alberto Martins de Carvalho
http://paroquiansrfatima.wordpress.com/
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Cresci no seio duma família, em que o meu pai, apesar de ter os sacramentos de iniciação cristã, era uma pessoa
sem fé, mas tinha uma mãe e uma avó que eram umas mulheres de grande fé. A elas e à minha catequista agradeço a fé que, em criança, me souberam transmitir (a semente), e que ao longo da vida, com a ajuda de Deus, consegui fazer crescer.
Em criança, de manhã ao levantar e à noite antes de ir para a cama, a minha mãe rezava comigo, e pedia-me sempre para não me esquecer de rezar pelo meu pai; mais tarde, ensinou-me a ler a Bíblia, e inicialmente ela lia-me e
falávamos sobre a leitura; depois passei eu a fazer isso sozinha. É este acompanhamento constante que eu tive
por parte da minha mãe e da avó, que faz falta a algumas crianças hoje em dia.
Toda a minha vida, como a de qualquer outra pessoa, tem sido preenchida com muitas alegrias, mas também com
dores e sofrimento, que eu aceito sempre como graças que Deus me dá.
Qualquer desafio que me tem sido proposto, sinto que é Deus que me procura e fala; eu respondo, acolho e confio na ajuda do Espírito Santo.
Na catequese das crianças, por vezes, elas têm palavras que nos fazem pensar e sentir que precisamos de fazer
mais e melhor e logo surge aquela pergunta interior: ‘Estou a cumprir o que Deus espera de mim?’, ‘ Serei capaz
de lhes deixar aquela confiança de que Jesus está sempre ao pé deles para os ajudar nos momentos difíceis?‘.
O acolhimento, aos nossos irmãos que vivem sós ou àqueles que se encontram com problemas pessoais e sentem
necessidade de ter alguém que os oiça, é mais uma prova de amor pelos outros, e quando me apercebo de que fui
capaz de lhes dar um pouco de esperança (por vezes basta eles sentirem que têm quem lhes dê atenção), sinto
uma grande alegria, e isso dá-me a certeza da ajuda do Espírito Santo.
A toda a colaboração que me é pedida pela IGREJA, respondo sempre: ‘Senhor, qui estou’, e faço-a com a certeza
de que me é pedida por Deus e é para Ele.
A Fé é uma relação de confiança, uma adesão pessoal de cada um de nós a Deus e ao mesmo tempo o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. A Fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a
Palavra de Deus e permanecemos com Ele, na oração.

Entre Nós...
Este mês começou com a Ordenação Episcopal de D. José Traquina, novo Bispo Auxiliar do Patriarcado.
Continuará no próximo Domingo, dia 15 com as Comemorações do 50º aniversário de Ordenação Sacerdotal do
Cón António Rego, com o seguinte programa: (Missa (12h); Almoço volante do adro da Igreja (13.30h); Lançamento do Livro “A Ilha e o Verbo” (entrevista de Paulo Rocha ao Padre António Rego) (15h); Inauguração de uma
Exposição Comemorativa (15.45h) e Concerto (17h).
Depois teremos a 1ª Comunhão (dia 22), no mesmo dia em que saímos para a rua (à tarde) a celebrar a nossa fé
na Procissão do Corpo de Deus e a Profissão de Fé (dia 29), no mesmo dia das Ordenações de novos padres para a
nossa Diocese de Lisboa. Entretanto, no passado dia 10 fizemos uma bonita caminhada de preparação que ajudou
os adolescentes a consciencializar a importância do passo que vão dar com a Profissão solene da sua fé!
Antes de irmos para férias vai ainda ser-nos lançado durante este mês um grande desfio: inscrevermo-nos desde
já para começarmos a viver em ambiente sinodal o caminho que nos é proposto pela Diocese. “Ao ritmo do Sínodo” vamos rezar, reflectir e começar a ensaiar e consolidar formas de dar corpo ao “sonho missionário de chegar a
todos”!
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