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Reflexões …
“Sou cristã. Mas assim tanto!...”
Estávamos na preparação para o Crisma.
Veio a propósito falar da parábola dos trabalhadores que o senhor da vinha contrata
às diferentes horas do dia e a quem paga depois o mesmo salário,
tanto ao da primeira hora do dia como ao da última hora da tarde…
Depois veio, naturalmente, a afirmação da salvação e da possibilidade do perdão
para todos, mesmo para os crimes mais hediondos que possamos imaginar.
Foi aqui que ela não se conteve e afirmou: “Sou cristã. Mas assim tanto!...”
E acrescentou: “custa-me a aceitar!”,
exprimindo assim a ideia de exagero subjacente àquele comentário.
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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.

Não será nunca fácil para nós, só por nós, entendermos o mundo de Deus.
Porque Ele é, por definição, o completamente outro.
É por isso que é natural que haja muitas coisas que nos custem a aceitar.
A justiça de Deus escapa-nos completamente.
E não há volta a dar.
Se a quisermos compreender temos primeiro de entrar na onda de Deus.
É só a partir de dentro, é só a partir da sintonia de coração com Deus,
é só a partir do olhar infinito de Amor com que Ele olha para todos nós,
que o essencial da atitude de Deus para com todos, sem excepção,
se pode tornar compreensível aos nossos olhos.
Conseguir olhar como Deus nos olha,
é perceber que Deus, quando olha para nós,
vê sempre alguém que Ele muito ama
e que é muito maior do que a soma de todos os males que possa ter cometido.
Deus quando olha para nós nunca vê o nosso passado.
Conhece-o, tem consciência dele, mas vê sobretudo o nosso futuro.
Não vê o que já somos.
Vê o que ainda não somos. E que Ele quer e tem esperança que venhamos a ser.
Porque nos criou para Ele, à Sua imagem e semelhança,
Deus sabe que nada poderá nunca apagar em nós essa marca.
O selo de Deus há-de continuar sempre a falar, nem que seja num sussurro,
no coração de cada homem.
E enquanto existir em nós o mais ténue desejo de Vida,
enquanto morar cá bem dentro de nós a saudade de sermos o que ainda não somos,
Ele não desiste de nós.
Porque Ele é o Deus que tudo pode.
E é por isso que continua sempre a acreditar em nós.
Ser cristão é perceber isso.
É perceber que nos basta manter vivo o desejo de Deus
para que Ele torne possível o que a nós é impossível!
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Destaque
Ciclo de Conferências

À CONVERSA COM... Dom Manuel Clemente
7 de Junho, 21h30,
Amoris Lætitia, o a mor na família
Que desafios para a Igreja?
Depois de a 3 de Novembro passado, no rescaldo do sínodo dos bispos sobre a família, nos
ter ajudado a reflectir, respondendo às nossas questões e fazendo -nos o relato dos acontecimentos sinodais, D. Manuel Clemente volta a estar à conversa connosco! Após a publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia teremos a oportunidade de reflectir, debater e aprofundar o tema da família sob orientação do nosso Cardeal Patriarca.
Participe desde já, endereçando até dia 3 de Junho as questões que pretende ver respondidas por
D. Manuel Clemente para a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com.
Contamos consigo na próxima conferência do ciclo À conversa com…
Até lá!

Entre Nós...
Neste mês de Junho encerramos o nosso ano Pastoral
Temos ainda grandes acontecimentos pela frente.
Começamos logo no próximo dia 5 de Junho com as crianças do 1º e 2º volumes da nossa Catequese.
Irão ter as suas festas, a do Glória e a do Pai Nosso, respectivamente.
No dia 18 de Junho teremos o nosso Arraial Popular, com início às 20h, logo a seguir à missa vespertina.
Já faz parte da nossa tradição juntarmo-nos neste ambiente de convívio por ocasião dos Santos Populares.
É sempre um momento importante de congregação (temos tão poucos…).
No ano passado, o espaço que reservámos no adro, sendo maior do que o do ano anterior, veio a revelar-se como
sendo pequeno, o que é bom sinal!
Este ano vamos alargar ainda mais a zona do Arraial.
No dia 19 de Junho, às 16h, na nossa Igreja, terá lugar um Concerto pelo grupo “A Capella Ensenmble”.
Trata-se de um quarteto originário da zona de Minde, que contará com alguns “reforços” (16 elementos ao todo)
para este Concerto.
“Tranquilidade” é o mote deste Concerto com repertório contemporâneo português e estrangeiro.
No dia 19 de Junho, na missa das 12h, será a vez dos adolescentes do 6º ano fazerem a sua Profissão de Fé e os do
5º ano receberem a Entrega do Credo.
É sempre um momento significativo na vida dos nossos adolescentes.
E sê-lo-á seguramente também para todos nós e não apenas para os seus familiares e amigos mais próximos.
No dia 25 de Junho, Sábado, na missa das 19h, alguns adolescentes e adultos da nossa Comunidade que têm vindo a preparar-se ao longo do ano vão receber o sacramento do Crisma das mãos do Senhor D. Joaquim Mendes.
A nossa Comunidade vai ficar mais rica!
No dia 26 de Junho, às 16h, a nossa Escola de Música vai apresentar na nossa Igreja a sua Audição de final de ano
com Flauta e Voz, Classe de Guitarras, Classe de Canto, Classe de Violino, Piano/Orgão, Quarteto de Cordas e Coro
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Tempo de Partilha
No passado Domingo três crianças da nossa Catequese
celebraram a sua iniciação cristã e outras dezasseis a
sua Primeira Comunhão.
A Primeira Comunhão é uma experiência inesquecível
na vida de um cristão.
No momento de receber o Corpo de Cristo cada criança
sentiu e testemunhou a alegria de comungar no seio da
comunidade.
A primeira Comunhão é um símbolo de fé, vontade de
crescer com a catequese e permanecer no amor do Pai.
Os catequistas e familiares que contribuíram para esta
festa, presenciaram o entusiasmo das crianças e estão
orgulhosos da sua caminhada.
Filipa Sousa

Tempo de Partilha
Procissão do Corpo de Deus
Este ano, pela primeira vez, participámos em família na
Procissão do corpo de Deus em Lisboa. Todos os anos
pretendíamos ir, mas ou não era oportuno, ou algo nos
movia para outras paragens. O convite à participação como catequista efetuado pelo Pe. Luis Alberto, responsável pela organização da Procissão do Corpo de Deus, ecoou mais alto, sentimos a necessidade de celebrar publicamente este ato de fé.
Ao caminhar em passo apressado para a Sé, ao som de
cânticos de Louvor e Adoração que ecoavam pelas ruas,
ia-me apercebendo daqueles que já estavam sentados
em bancos na beira do passeio. Pessoas de idade com
alguma dificuldade de locomoção mas que cedo queriam
assegurar a sua presença a venerar o Santíssimo. Ao
aproximarmo-nos da Sé, a confusão era cada vez maior,
cavalos e cavaleiros, trajes e capas símbolos de Arquiconfrarias, Irmandades, Congregações religiosas e militares,
que iriam integrar a procissão.
Nos claustros da Sé todos procuravam o seu devido lugar
determinado na procissão, catequese, irmandades, arquiconfrarias, ministros extraordinários da comunhão etc..
Saindo da Sé pelas ruas da nossa cidade, notei que as
ruas estavam cheias de quem foi devotamente para participar, de quem estava em turismo e perante tão grande
manifestação de fé ficou a assistir, ou ainda de quem no
seu afã diário e professando visivelmente outra religião,
parou respeitosamente.
A procissão foi lindíssima, amplamente participada, ouvi
mais tarde que eram cerca de duas mil pessoas, que em
comunhão “fora das paredes da Igreja” deram este testemunho de afirmação solene da nossa fé, que é a presença
de Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
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