
 

R e f l e x õ e s  …  

Telefonou-me logo no dia 13 de Maio. 
Tinham estado na Procissão das velas do dia 12, da Igreja de Nossa Senhora das Do-
res para a nossa Igreja de Fátima e tinham gostado muito. 
E foi assim que me disse mais do que uma vez durante o curto telefonema: 
“Obrigada por nos integrar na Comunidade”. 
 

Partilho convosco este acontecimento por duas razões. 
 

Em primeiro lugar porque não fui eu que os integrei na Comunidade. 
Foram eles que se integraram. 
E fizeram-no quando responderam positivamente aos desafios que lhes fiz  
(como fiz a muitos outros…) desde que nos conhecemos, quando, há cerca de um 
ano, vieram tratar do processo de casamento na nossa paróquia. 
A verdade é que, como tudo na vida, cada resposta arrasta consigo outros desafios  
e o envolvimento gera sempre cada vez mais envolvimento. 
Se não tivessem respondido que sim da primeira vez, seria mais difícil responder que 
sim ao segundo convite e se não tivessem respondido afirmativamente ao segundo… 
e assim por diante. 
 

Os primeiros passos talvez lhes tenham parecido pequeninos, quase insignificantes 
(como os de uma criança que começa a andar e ao princípio nem sabemos bem se já 
podemos chamar “passos” aos movimentos quase imperceptíveis que dão…). 
Mas foram eles que tornaram possível a alegria que hoje experimentam  
por se sentirem integrados numa comunidade. 
 

Podemos olhar para a nossa história como um acaso. 
Ou como o fruto de uma presença constante, incansavelmente solícita, de um Deus 
que não desiste nunca de nos chamar, muitas vezes de formas bem pequeninas e 
aparentemente tão banais…. 
A Comunidade tinha gosto em recebê-los e precisava deles (como tem gosto em re-
ceber e precisa de todos os que recebem as comunicações e convites para o que vai 
acontecendo entre nós). 
Mas se eles não têm correspondido… 
 

A segunda razão é apenas a vontade de sublinhar a alegria que se sente  
quando se faz a experiência da Comunidade. 
São tantas e tão frequentes as racionalizações que fazemos para desvalorizar a vida 
em Comunidade. 
São tantas as desculpas para não nos envolvermos (bem legítimas e razoáveis na 
maioria dos casos…). 
Até podemos ficar com a consciência tranquila... 
 

Mas o que é isso comparado com a alegria genuína de quem,  
no meio de uma vida tão ou mais atarefada e dividida como a da maior parte de nós,  
partilha com simplicidade: “Obrigada por nos integrar na Comunidade”? 
 

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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Testemunho de Batismo: 
 

Mais do que o olhar pode revelar e melhor que o melhor antes imaginado. 
 

Um testemunho deve ser verdadeiro, primeiro, sob qualquer circunstância cuja essência seja valorosa e nesta pe-
quena frase de abertura poderia dizer-se estar já plenamente prestado o meu testemunho pessoal sobre o meu 
baptismo. Direi um pouco mais, pois o momento vivido no dia 24 de maio de 2015 assinala mais um passo cumpri-
do de um Caminho destinado a renovar-se incessantemente. 
 

Ver para crer é corolário técnico na validação do verdadeiro e apropriado que o meu primeiro ofício tem por ine-
rente, sendo S. Tomé padroeiro e protector dessa profissão. Foi o último dos discípulos a crer, porque tinha de 
ver. A vida ensina a necessidade de buscar uma verdade maior. Ver, perante tal propósito deixa de ser essencial 
porque o essencial é indubitavelmente invisível aos olhos. Complementa e adquire preponderância o crer. Conso-
lida-se o sentido e a certeza – absoluta e determinante – de que A verdade é a única que vale a pena para aprimo-
rar realmente a vivência do amor, seja íntimo, filial ou universal e por isso… cremos. 
 

O que vivi no meu batismo foi capaz de exceder a força e direção dessa intencionalidade necessária ao aprimorar 
de cada um enquanto pessoa e com que procuro definir-me há muito, cabendo dentro deste testemunho mas não 
dentro de mim no momento e ainda agora: uma alegria transbordante adocicada pela humanidade dos que me 
acompanharam – não só ali – e dos que acompanhei; um fortalecimento de uma determinada esperança e confi-
ança, numa cerimónia inesquecível que por tudo isto e mais ainda, viverá eternamente guardada no meu coração.  
 

Pedi e estou imensamente grato pelo muito que recebi.  
 

Paulo Rodrigues 

 
 

No Domingo de Pentecostes tivemos connosco alguns adultos a celebrar um momento muito significativo da sua 
vida cristã, para que se prepararam ao longo do ano na Catequese de Adultos: nove receberam os sacramentos da 
Iniciação Cristã (Baptismo, Crisma e Eucaristia) e de uma outra fez a sua Primeira Comunhão. 
No Domingo passado foi a vez das nossas crianças do 1º e 2º Volumes da Catequese celebrarem a Festa do Glória 
e Festa do Pai Nosso, respectivamente. 
E os momentos festivos e marcantes na vida de muitos membros da nossa Comunidade vão continuar em Junho: 
No dia 14 teremos a Primeira Comunhão, no dia 21 a Profissão de Fé e no dia 28 o Crisma. 
 

Mas há outros acontecimentos a merecer destaque neste mês de Junho: 
No dia 21, às 16h, no nosso Centro Paroquial (cave), realizaremos um Encontro Sinodal (o terceiro deste ano) com 
que faremos a avaliação do caminho feito por cada um e pela Comunidade no seu todo. 
De uma forma simples, avaliaremos a Caminhada Sinodal a que o nosso Patriarca nos convidou, concretizar assim 
os desafios que o Papa Francisco dirigiu a toda a Igreja na Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”. 
Partilharemos o caminho feito, com o seguinte Programa: 
16h—Acolhimento 
16h15 – Partilha da Caminhada Sinodal em pequenos grupos (até 10 pessoas), com elementos de diversos grupos 
que reuniram ao longo do ano e com pessoas que não estão integradas em grupos (partilha com incidência nas 
reflexões e vivências mais significativas e nas sugestões de actividades) 
17h15 – Apresentação global do Programa Pastoral Paroquial para o próximo ano . 
17h30 – Lanche partilhado. 
 

No dia 27 será a vez do nosso Arraial Popular, com um Programa também mais desenvolvido do que é habitual: 
16:30h: Acolhimento (músicas populares) e preparação do lanche (partilhado). 
17.00h: Lanche partilhado 
17.30h: Apresentação dos diferentes santos populares 
17.45h: Exposição de imagens, estampas ou pinturas dos santos populares e Exposição de Tronos de S. António  
 e Cascatas Sanjoaninas e Concurso de quadras alusivas aos santos populares 
19.00h: Celebração da Eucaristia 
20:00h: Arraial Popular (promovido pelos Escuteiros, Guias e Jovens da nossa Comunidade) (Adro da Igreja. 
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