
 

 

Estava sempre a falar da Bíblia. 
A propósito de tudo e de nada. 
Parecia obcecada, de uma maneira quase doentia. 
Não se calava, nem mesmo quando os outros, incomodados, lho pediam. 
Ainda por cima todas as referências da Bíblia que saíam da sua boca 
eram entendidas de uma forma literal. 
Quando era contrariada tornava-se agressiva e muitos já fugiam dela… 
 

Um dia destes cruzei-me com ela e veio imediatamente confidenciar-me,  
Contente e com ar mais distendido: 
“Agora já estou melhor! A Bíblia já está no seu lugar!”. 
Percebi logo, pelo ar que apresentava, o que ela queria dizer. 
 

Mas, ao mesmo tempo, esta frase impôs-se, já saída do contexto. 
E obrigou-me a reter a sua força interpeladora: “A Bíblia já está no seu lugar!”. 
 

É que, no que respeita à Bíblia, à Palavra de Deus,  
quando se trata de lhe dar um lugar na nossa vida 
sinto que nós pecamos normalmente por defeito. 
 

E, por isso, pensei imediatamente no lugar que a Bíblia ocupa na minha vida: 
A Palavra de Deus tem um lugar central, decisivo e prioritário na minha vida? 
É ela que define os critérios das escolhas que faço minuto a minuto? 
 

O lugar da Palavra de Deus na nossa vida só pode ser um: o primeiro! 
Porque é dela, e só dela, que nos alimentamos de verdade. 
Quando não o fazemos começamos a definhar,  
subnutridos relativamente ao essencial da nossa vida,  
à razão de ser do que somos  
e à maneira como nos situamos diante da vida e nos relacionamos com Deus,  
Aquele por Quem e para Quem tudo existe,  
porque tem n’Ele a sua fonte e a sua meta! 
 

E é por isso que nós só estamos bem quando “a Bíblia está no seu lugar!” 
E quanto mais no seu lugar ela está, melhor estamos nós também! 
Na tua vida, a Bíblia já está no seu lugar? 
 

Perguntas como estas nunca estão definitivamente respondidas. 
Hão-de acompanhar-nos sempre. 
Porque o seu papel é permanecerem sempre como perguntas  
e não tanto fazer-nos alcançar uma resposta acabada  
que já não mexa connosco... 
Perguntas como estas são sempre muito importantes,  
porque nos obrigam a um exame de consciência permanente. 
Com a certeza e a força próprias daquilo que é mesmo essencial  
e exige uma resposta clara, sem subterfúgios. 
 

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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Primeira Comunhão 
 

“Ser catequista é saber-se escolhido, chamado a 
ser instrumento de Deus para dar testemunho do 
Evangelho e, assim, dar continuidade à Palavra 
que também a nós foi transmitida pelos nossos 
catequistas, mas também através das nossas 
famílias, educadores, amigos e padres que tive-
mos a graça de conhecer. São grandes as alegrias 
que vamos colhendo, ao longo do tempo. A ale-
gria de sentir que a fé e a caridade, nas crianças, 
como em nós, vai crescendo; e a certeza de que, 
se em nós, catequistas, Deus se manifesta aos 
irmãos, Ele também nos fala através das crianças 
que põe no nosso caminho, que tantas vezes re-
velam grande sabedoria. Como a Sara, que me 
explicava com grande naturalidade que «um pecado é uma falta de amor», ou a Rita que, ao desenhar um menino a 
rezar, o desenhou com um grande sorriso: «- Rita, porque é que o menino se está a rir?», perguntei. «- Então», res-
pondeu-me, «porque está a rezar!».  São pequenas alegrias e grandes revelações que o Pai faz aos pequeninos, que 
profundamente ama”. (…) Foi, pois, com emoção que, tendo acompanhado os seus primeiros passos na fé, recebi a 
graça de presenciar, sob o olhar de Nossa Senhora de Fátima, o momento em que Jesus, atualizando o seu sacrifício 
pela redenção da humanidade, ofereceu 
também a estes pequeninos a dádiva do 
Seu Corpo, como a todos nós, pais, famili-
ares, amigos e catequistas, a quem distri-
bui continuamente as suas graças e de 
quem faz Seu instrumento para salvação 
de todos os homens. Este foi um momen-
to de grande alegria e consolação, porta-
dor de paz e de sentido, através do qual 
revelou a Sua presença, nem sempre evi-
dente, na nossa vida”  (Mariana, catequis-
ta). 
 

Também os pais acompanharam com 
emoção este momento.  
“A primeira comunhão foi o início de uma nova vida para a nossa filha, de fé e de amor!” (Carla e Emanuel Rosado).  
 

“Percurso muito gratificante em que foi cumprida uma etapa de uma longa caminhada. Adorei ver e sentir por parte 
da Constança o que é limpar o seu corpo para receber o corpo de Cristo e depois saber guardá-lo como se fosse um 
sacrário” (Cristina Antunes). 
 

A emoção mais forte foi certamente das crianças que comungaram pela primeira vez.  
“Mãe, quando comunguei o meu coração bateu mais depressa... Acha que foi um sinal de Jesus? Mãe, agora sinto 
que estou mais perto de Deus e de Jesus!” (Margarida Rosado).  
“Eu era uma formiga e quando tomei a hóstia fiquei uma girafa” (Constança Antunes). 
 

Festa do Credo 
 

"Ao longo deste ano de catequese, sob o mote Sereis o Meu Povo, o 5º catecismo efetuou em conjunto uma caminha-
da. 
Percorremos a história da humanidade e descobrimos que Deus tem um projeto de vida e de salvação para todos os 
homens e mulheres e que toda a história humana é, desde o início, a concretização desse projeto, sendo todos nós 
chamados a colaborar com Deus. 
Descobrimos que somos membros da Igreja animada pelo Espírito Santo que Jesus enviou e que é chamada a dar tes-
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temunho da salvação de Deus no meio do nosso mun-
do” (catequista Fátima).   
 

No passado dia 10 de junho, o 5º catecismo juntou-se ao 
6º catecismo em retiro.  
“Foi um dia bem passado, com alegria e convivência. O 
ambiente entre os intervenientes foi excelente e agradá-
vel. Senti muita alegria e euforia naquele dia magnífi-
co” (Tomás Costa). 
A festa de final de ano foi também conjunta.   
“Foi um momento muito agradável, pois foi a entrega do 
Credo, uma oração muito importante. Senti-me alegre e 
ansioso” (Tomás Costa).  
“Senti Jesus no coração” (Francisco Magalhães). 
 

Profissão de Fé 
 

“Domingo 18-junho: as nossas crianças movem os adultos e as famílias na sua festa da profissão de fé. 
 Sob o legado dos pastorinhos já servem grandes propósitos e vão cumprindo missão no mundo nos passos de Jesus 

menino. 
 Que o Altíssimo fortaleça a sua fé ainda 
inexperiente para que ventos e tempesta-
des não a possam derrubar. 
 Treinados na adversidade para saborea-
rem a vitória: O Senhor criou-os para Ele, 
não posso fingir que não sei, que não vejo, 
que não entendo” (catequista Isabel Fer-
nandes). 
 

“Para mim este foi um dia muito especial, 
pois me senti bem ao renovar o batismo 
através da profissão de fé! Trata-se de um 
rito em que, ao acendermos a vela do batis-
mo no círio pascal, renovamos o nosso 
compromisso de fidelidade e amor a 
Deus” (Raquel Bajouca). 
 

“Na minha Profissão de Fé, eu demonstrei 
uma Fé enorme por Deus. Estava nervosa, 
mas quando disse aquelas palavras senti-
me muito melhor, senti que naquele mo-
mento Deus era o meu melhor amigo e que 
me amava imenso. Comecei por ser batiza-
da por vontade dos meus pais, mas agrade-
ço tanto o dia em que decidiram que eu ia 
pertencer ao reino de Deus. Adorei poder 
mostrar a Fé que sinto por Deus!” (Carolina 
Gamboa). 
 

“A nossa mais pequena disse «prometo» 
com uma segurança que nos comoveu. Ela 
é a terceira das manas e para os pais será 
sempre a mais pequena! Ouvir a sua voz 
dizer que promete ser de Cristo, com tanta 

convicção, fez-nos perceber que já tem uma consciência da sua Fé e valores que lhe foram passados pelos pais, irmãs, 
catequistas e pároco e que, esperemos, lhe darão solidez na vida” (Ana Rita e Hugo Gamboa). 
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Crisma 
 

No passado sábado dia 17/06 com grande alegria e feli-
cidade recebi o sacramento do Crisma.  
“Ser crismada é assumir uma responsabilidade consci-
ente como cristã,  
recebendo uma missão que passa por estar disponível e 
ajudar o próximo, bem como ser testemunha da fé. 
Quero deixar um agradecimento  a todos os que me 
ajudaram a preparar para receber este sacramento  
e estes dons do Espírito Santo, que me dão uma força 
especial para ser uma melhor cristã no dia a dia  
e tentar fazer a diferença.” (Raquel Caeiro) 
 

Refortalecer a Fé 
 

“Num mundo que ainda teima em discórdia, desgraça e injustiça, sentimos uma crescente necessidade em procurar 
o nosso refúgio e o nosso papel na ajuda ao próximo. No fundo, sentimos a necessidade de falar com Deus, de sa-
ber o que Ele quer de nós e como o podemos servir da melhor forma. Estas foram as principais razões que me leva-
ram a procurar junto da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima como poderia reafirmar a minha Fé e receber o Sa-
cramento do Crisma, cumprindo um desejo que vinha já a ganhar força de há uns tempos para cá. 
Se por um lado é verdade que já poderia ter sido crismado quando era mais novo depois de ter concluído a Primeira 
Comunhão e a Profissão de Fé, por outro lado, ir à catequese com 27 anos, junto de pessoas da mesma idade ou 
até mais velhas, fez-me repensar e ganhar uma nova consciência do que foi a vida de Jesus e o significado que tem 
seguir os Seus ensinamentos e a palavra de Deus. 
No fundo, semana após semana, fomo-nos apercebendo de que, apesar de todos podermos ter uma interpretação 
diferente das leituras da Bíblia, todas elas estão corretas e encaixam-se harmoniosamente bem no nosso dia-a-dia, 
sempre demonstrando-nos o caminho certo ao encontro de Deus. 
Todos estes últimos meses acabaram por ser uma vivência única e muito especial, que me levou também ao encon-
tro de novas e queridas amizades, me fez voltar a prezar e a admirar a cerimónia de uma missa e, no fim, me tor-
nou até um Peregrino de Fátima! 
Por isto e muito mais, agradeço a todos os que me receberam de braços abertos e partilharam comigo estes últi-
mos tempos. Um abraço especial ao nosso Pe Luís Alberto, ao Diácono Tomás e à Maria José por nos terem ajuda-
do a realizar e a concluir mais uma fase no nosso caminho religioso. 
Um bem haja a todos!” (Glenn) 
 

“Como pais, sempre sentimos a necessidade de transmitir às nossas filhas a tradição cristã, através de um sacra-
mento que evoca o Espirito Santo a que se chama Crisma. 
Com o Crisma, vem a idade da razão com uma filiação divina, através da fé. 
E é esta fé, que também nos une como família, deixando nas nossas almas a confirmação do batismo. 
É assim que gostamos de viver, juntos e felizes, nessa filiação divina…para todo o sempre!” (Família Rosado) 
 

Festa das Bem-Aventuranças 
 

"Ao longo deste ano de catequese fomos conhecendo melhor o caminho 
que nos leva à verdadeira felicidade.  
Que não é preciso muito para nos sentirmos bem connosco e com o pró-
ximo. 
Jesus mostrou-nos o caminho das Bem-Aventuranças, a importância da 
misericórdia e da caridade para sentirmos o coração cheio de alegria."  

 
 
 

A terminar este ano pastoral, realizaremos neste dia 27 de Junho, a Assembleia Geral da Associação Pontes de 
Caridade, com que pretendemos apoiar e enquadrar a acção social da paróquia. 
No dia 1 de Julho, às 16h, a nossa Escola de Música apresenta um concerto final de encerramento de actividades. 
No dia 8 de Julho, às 21.30h, teremos na nossa Igreja Paroquial um concerto do Coro Regina Coeli. 
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Entre Nós...

 

 


