
 

R e f l e x õ e s  …  

Já lá tinha entrado mas nunca tinha reparado como era tão difícil entrar naquela 
Igreja. Não cheguei a perceber se era a porta que era muito pesada ou a mola que 
era muito forte (talvez por causa do vento que ali se faz sentir com muita força). 
Mal entrei, ainda antes de cumprimentar as pessoas que me esperavam, deixei logo 
escapar: “É difícil entrar nesta Igreja”. 
 

Era um facto. 
Mas tinha acabado de dizer estas palavras  
e já estava a pensar no segundo sentido que elas podiam ter. 
É que, de facto, é mesmo difícil entrar na Igreja. 
 

Às vezes as razões dessa dificuldade não são as melhores. 
Porque se prendem com o nosso mau exemplo que se reveste de muitas formas. 
Desde a tristeza que não atrai (de que nos fala o Papa Francisco na Exortação “A Ale-
gria do Evangelho”), até ao pecado que escandaliza aqueles que esperariam encon-
trar em nós “oásis de misericórdia” e são antes confrontados com divisões e conten-
das próprias de corações empedernidos e geradores de mal… 
 

Ou simplesmente porque têm na origem a nossa falta de acolhimento. 
Na maior parte dos casos nem é de propósito: é só mesmo falta de atenção… 
Mas pode ser no espelho (e isso é mais grave) de uma maneira de passar pela vida 
muito virada para nós mesmos, sem grande capacidade de olhar para o lado com 
olhos de ver e sermos sensíveis aos outros que Deus coloca no nosso caminho e com 
quem Ele se identifica: “O que fizerdes ao mais pequenino dos meus irmãos, a Mim o 
fizestes” 
 

Mas há também razões boas para essa dificuldade de entrar na Igreja. 
É que a abertura aos caminhos de Deus exige da nossa parte uma conversão profun-
da que nunca é fácil. É que mudar implica sempre deixar morrer alguma coisa... 
Não há outra maneira de renascer para a Vida senão morrer para nós mesmos! 
 

Seguir Jesus implica necessariamente aderir ao seu projecto de vida e isso é sinóni-
mo de fazer da nossa vida um dom e mergulhar com Ele no mistério pascal de mor-
rer para si próprio para poder renascer para a plenitude da Vida! 
A Cruz, a expressão maior do Amor em linguagem humana,  
também tem essa face do sofrimento. 
Não há alegria nem glória maior. 
Mas o sofrimento também lá está, de mãos dadas com ela! 
 

Quando na homilia acabei por referir esta dificuldade em entrar na Igreja  
não pude também deixar de referir que depois de entrar também é difícil sair! 
Porque há realidades que se experimentam que nós percebemos que não podemos 
encontrar em mais lado nenhum. E nada, nem a realidade dolorosa do pecado, pes-
soal e comunitário, nos faz esquecer que só Ele “tem palavras de vida eterna”. 
 

Quando assim é, chora-se amargamente o pecado. 
Mas levantamo-nos para recomeçar humildemente o caminho!... 
 

Pe Luís Alberto 
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Recepção da Virgem Peregrina: o meu testemunho… 
 

Nestes quarenta anos a trabalhar na Paróquia foi a terceira vez que pude acolher a Imagem da Virgem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima. 
 

A primeira em 13 de Maio de 1988, quando nos preparávamos para as comemorações do cinquentenário da Inau-
guração da Igreja de Fátima.  Foram uns dias de muito trabalho, mas gratificantes, pois as expressões de Fé vividas 
na altura superaram qualquer cansaço. 
 

A segunda vez foi em Outubro de 2013 para assinalar as comemorações do 75º aniversário da Inauguração da 
Igreja. O trabalho repetiu-se... mas os frutos recebidos pela passagem da Imagem da Virgem Peregrina de Fátima 
ficaram para sempre gravados nos nossos corações.  
 

A terceira vez, foi no passado dia 4 de fevereiro quando a Imagem da Virgem Peregrina entrou solenemente da 
cidade de Lisboa para preparar o centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, na Cova da Iria.  
Esta celebração foi, para a nossa Paróquia e para Portugal inteiro, “um tempo favorável” que a Senhora nos convi-
dou a viver, para revitalizar a nossa fé e tornar-se oportunidade de evangelização e caminho para o reencontro 
com Cristo.  
 

Ao passar pela cidade de Lisboa e mais precisamente pela nossa Paróquia, a Ela dedicada, a Senhora deixa confor-
to para os crentes, alegria para os sofredores, coragem para os que vivem dificuldades, serenidade mesmo para 
os que não conhecem Maria, Mãe de Jesus.  
A Virgem Peregrina de Fátima tem uma história de amor para contar.  
Essa história também passa pela Nossa Paróquia, pois como diz o Papa Francisco na Exortação Evangelii Gaudium, 
estes momentos de vivência comunitária são espaços de uma nova Evangelização. “Uma Igreja que se renova e se 
torna mais próxima de todos os homens crentes ou não crentes”. Esta peregrinação de Maria constitui um desafio 
de evangelização, levando a todos a Boa Notícia de Jesus Redentor e Salvador. 
 

José Cruz 

 
 

É já neste Domingo, dia 15, às 16.00h, no nosso Centro Paroquial (cave) que vamos lançar na nossa paróquia os 
“Grupos de Jesus”, uma iniciativa de José António Pagola. 
O objectivo é constituir pequenos grupos de gente que queira aprofundar a sua fé, tendo como base um livro que 
funciona como uma espécie de guião catequético. Partimos sempre de uma passagem evangélica. Reflectimos 
sobre ela e em conjunto procuramos perceber dinamismos de conversão e compromissos a que ela nos desafia. 
 

No próximo dia 26 de Maio, Quinta-Feira, teremos a Procissão do Corpo de Deus, com início na Sé às 17h e fim , 
também na Sé, às 18.30h, com a Benção do Santíssimo. 
 

Vão prosseguindo os encontros “Olhar a Misericórdia” onde temos vindo a reflectir sobre este Ano Santo da Mi-
sericórdia a partir da Bula “O Rosto da Misericórdia” (Misericordiae Vultus). O próximo é já no dia 18, às 21.00h. 
 

Aproximam-se também do seu termo os encontros que têm decorrido ao longo do ano com o Pe João Lourenço 
sobre o livro do Apocalipse. O próximo é no dia 24, às 18.30h, como de costume. 
 

No dia 24 de Maio, o Convívio da 3ª Idade organiza a habitual Peregrinação anual a Fátima.  
Aceitam-se inscrições de utentes, colaboradoras e amigas do Convívio. 
 

No dia 29 de Maio, às 16.30h, a nossa Igreja vai acolher o grupo coral “Capela Gregoriana Laus Deo”, dirigido pela 
Professora Idalete Giga, que apresentará um recital de canto gregoriano e polifónico, órgão e poesia em honra de 
Nossa Senhora. 
 

No mesmo dia 29, às 12h, algumas das crianças farão a Festa da sua Primeira Comunhão. 
Será Festa também para nós que aí nos revemos como Comunidade a crescer e a passar o testemunho da sua fé! 
 

A 7 de Junho, Terça-Feira, às 21.30h, teremos connosco o Senhor Patriarca em mais um “À conversa com…” 
Teremos assim a oportunidade de reflectir, debater e aprofundar o tema da família a partir da recente Exortação 
Apostólica “A Alegria do Amor” (Amoris Laetitia), sob a orientação do nosso Patriarca. 
Todos podemos participar desde já endereçando as questões que pretendemos ver respondidas por D. Manuel 
Clemente para a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com, até dia 1 de junho. 
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