
 

R e f l e x õ e s  …  

Confrontado com o facto de faltar muitas vezes à Catequese 
e, pelo contrário, nunca faltar aos treinos de futebol, 
foi assim que ele respondeu: “Aquilo [futebol] é a sério”! 
 

A Catequista talvez tenha ficado a pensar (em parte…) 
se seria defeito dela e da maneira como dava Catequese. 
Mas penso que percebeu que o que estava verdadeiramente em questão 
não era o encontro semanal de catequese. 
Vai muito para além disso. 
 

O que faz com que todos achemos que “aquilo é a sério” ou não, depende de nós. 
Mas depende também (e muito!) de toda a ambiência que nos envolve, 
dentro da lógica eterna de que  
“quem não vive como pensa acaba por pensar como vive” 
 

Então, no caso de uma criança, mais importante do que todos os discursos 
são as atitudes concretas que tomamos e definem as nossas opções: 
as prioridades na organização do tempo na vida familiar, 
o testemunho que todos damos (ou não) do lugar e da importância  
que tem para nós a vida em Igreja e que se traduz  
na facilidade com que faltamos aos compromissos para com Jesus e a Comunidade, 
na ligeireza com que a Missa Dominical fica relegada para segundo plano, 
na naturalidade como desligamos os momentos de oração do resto da nossa vida… 
 

Pensei muitas vezes nesta resposta durante a Semana Santa. 
Estava a celebrar o Tríduo Pascal, 
a noite de Quinta Feira Santa, com a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, 
a Celebração da Paixão em Sexta Feira Santa… 
e perguntava-me se podia haver algo de mais sério, 
mais profundamente vivido e que envolvesse a vida toda… 
 

A resposta sabia-a bem de cor: 
não pode haver nada de mais sério do que dar a própria vida! 
Mas, ao mesmo tempo, perguntava-me até que ponto a minha vida 
era o espelho das palavras que a minha boca é capaz de dizer com tanta facilidade… 
 

De cada vez que percebo o apelo de Jesus a segui-l’O, 
a fazer da minha vida uma Eucaristia, 
uma entrega e um dom total de mim mesmo aos outros  
(“Fazei isto em memória de Mim”),  
estou mesmo disposto a ir até ao fim 
e responder sim à mesma pergunta que Ele fez um dia a Tiago e a João: 
“Podeis beber o cálice que eu vou beber”? 
Estou mesmo disposto a isso? 
Estou verdadeiramente convencido 
de que é esse o Caminho que me leva à plenitude da Vida em abundância 
e que responde à Verdade mais profunda de tudo o que sou e anseio ser? 
 

                                                                                         Pe. Luís Alberto Martins de Carvalho 

 

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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Ser de Deus 
É entregar-lhe as nossas alegrias e tristezas, 
as nossas fragilidades e o nosso pecado. 
É entregar-lhe as pessoas que gostamos e as de que menos gostamos, 
o mundo que não O conhece ou que não O adora. 
É guardar a Sua Palavra para que em cada momento, em nós e através de nós,  
Deus se manifeste na nossa vida e no mundo. 
É tornar-nos pequenos porque apenas na humildade estamos em condições para acolher o Seu amor. 
É reconhecer que nada se possui, que nada se conquista, que tudo é Dom. 
É esperar tudo de Deus. 
É perceber que Cristo na Cruz, expressão máxima da humildade e do acolhimento,  
deu um sentido à nossa vida, permitiu-nos olhar para a eternidade. 
A ressurreição envolve-nos plenamente, através da nossa fé e esperança, na glória de Deus. 
Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida,  
o Senhor Ressuscitado trouxe e continua a trazer ao nosso coração esta certeza:  
depois da morte, vem a vida; depois do sofrimento, vem a alegria. 
As palavras do Anjo a Maria Madalena e a Maria: “Não tenhais medo” 
são dirigidas a cada um de nós, 
dizem-nos que a morte que se manifesta de tantas formas, a começar pelo nosso pecado, 
não é o momento decisivo, 
mas o que importa é a eternidade que nos foi manifestada pela ressurreição de Jesus. 
Esta é a nossa Alegria, 
a nossa Fé e a nossa Esperança, 
o que somos chamados a anunciar, 
o que nos faz querer ser de Deus. 
 
Anabela 
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Página 2 Tempo de Partilha A FÉ NAS DECISÕES 

12 de Maio Procissão com a Imagem de Nossa Senhora de Fátima 



 

Página 3 Entre Nós... 

Abril foi um mês muito intenso. 
Outra coisa não seria de esperar com a Celebração da Páscoa. 
Nem tudo foi feito (a Newsletter ficou para trás…). 
E muitas das iniciativas concretas que os grupos formados na Assembleia Paroquial de 16 de Março têm andado a 
trabalhar ainda não tiveram impacto visível na vida da Comunidade. 
Mas como Jesus comparou o Reino de Deus a “uma semente lançada à terra que germina e cresce sem o homem 
saber como”, sabemos que não é esperança vã acreditar que tudo está a fervilhar e quase a despontar! 
 

Maio entrou com a nossa “Festa das Famílias”. 
Foi um momento alto da vida da nossa Catequese Paroquial. 
E foi também linda de ver a nossa Igreja Paroquial cheia de velas acesas na noite de 12 de Maio, no culminar da 
Procissão que ligou a Igreja de Nossa Senhora das Dores à Nossa Igreja Paroquial.  
Toda a Procissão foi expressão condigna de fé nas ruas da nossa paróquia! 
 

Maio é também um mês também recheado de acontecimentos importantes de congregação diocesana: A jornada 
Diocesana da Juventude (Domingo passado em Torres Vedras) e a próxima Festa da Família, a realizar em Mafra e 
com um programa tão apetecido. 
É já no próximo dia 25! 
O mesmo dia 25 em que vamos ter a alegria de ver mais 25 membros da nossa Comunidade darem um passo 
importante na sua vida cristã, recebendo o sacramento do Crisma, na Missa das 12h, presidida pelo Senhor Bispo 
D. Joaquim Mendes. 
 

Este mês de Maio vai terminar, como habitualmente, com a Procissão do último sábado de Maio (dia 31), com 
início às 21h na Igreja de São João de Deus e fim na nossa Igreja de Fátima. 
 

E como a próxima Newsletter não sairá a tempo de dar notícia do que vai acontecer logo no dia 1 de Junho aqui 
fica a referência à Ordenação Episcopal de D. José Augusto Traquina Maria, novo Bispo Auxiliar da nossa Diocese 
(anteriormente pároco de Nossa Senhora do Amparo de Benfica). 
A ordenação terá lugar às 16h no Mosteiro dos Jerónimos. 
 

Nesse mesmo dia 1 de Junho, às 16.30h, teremos a realização de um concerto por um Coro Sueco (“Northern 
Lights”) na nossa Igreja de Fátima. 
Trata-se de uma infeliz mas inevitável sobreposição pois este concerto já estava marcado há muitos meses e era 
impossível anulá-lo nesta altura… 
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