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Reflexões …
“Tem de ser positivo!”
Para ela, naquele momento, ser positivo era sinónimo de não desistir.
Estávamos a celebrar a Festa das Famílias da Comunidade.
Depois da missa, a adesão ao almoço partilhado não foi muito grande.
E para o Peddy Paper, preparado com tanto esforço e dedicação
e, por sinal, bem interessante, éramos ainda menos.
Não havia quórum que justificasse a realização do Peddy Paper
preparado a pensar em bem mais gente…
Mas ela entusiasmada, não queria desistir de maneira nenhuma e insistia comigo:
“tem de ser positivo! Ainda por cima é padre!”.
Passada a circunstância que a motivou, esta frase continuou a ecoar em mim.
Não porque achasse que tenhamos decidido mal.
Mas porque é uma verdade que não podemos simplesmente esquecer.
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Por um lado o apelo a ser positivo,
a aprender que o pouco pode ser muito
se não for visto com olhos meramente humanos mas com os olhos da fé.
Que é também o apelo a valorizar o que temos e somos,
sem vivermos prisioneiros do que não temos ou não somos,
sem que isso signifique, antes pelo contrário,
que deixemos de sonhar e querer ir sempre mais longe…
Não se trata de um voluntarismo fácil e ingénuo.
Mas de uma certeza de fé de que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos
e de que Ele está efectivamente connosco,
sempre, até ao fim dos tempos, como nos prometeu
o que quer dizer que, no bem ou no mal do que nos acontece
há sempre escondida uma proposta de Vida que importa descobrir!...
Por outro lado a responsabilidade acrescida que o facto de ser padre me traz,
obrigando-me, por assim dizer, a viver ainda com mais radicalidade ao ritmo da fé.
Mas o que a Beatriz me dizia a mim, quase escandalizada,
é aquilo que deve ser dito de qualquer um de nós
pelo simples facto de sermos cristãos,
ou seja, gente que tem como projecto de vida seguir Jesus,
unir-se cada vez mais a Ele,
fazendo d’Ele o nosso Caminho
por já termos descoberto que Ele é a Vida vivida em plenitude
e, por isso, é a nossa Verdade,
aquela em que se resolvem todos os nossos sonhos,
inquietações e aspirações mais profundas!
Vivemos animados pelo Espírito de Jesus ou pelo espírito deste mundo?
Somos positivos?
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12 DE MAIO
«Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas
terá a luz da vida» Jo 8,12
Luz de vida cintilante nas velas acesas nas mãos de todos aqueles que,
em procissão, acompanharam a imagem de Nossa Senhora, no caminho
entre a Igreja de Nossa Senhora das Dores até à Igreja de Nossa Senhora
do Rosário de Fátima, no passado dia 12 de Maio.
Após a missa, em Nossa Senhora das Dores, percorrermos algumas das
ruas da nossa paróquia, levando a luz de Cristo, àqueles que à janela ou
varanda de sua casa, faziam também seu, mesmo que por pouco tempo,
o caminho em que seguimos o Senhor e sua mãe.
Rezando o terço, meditando e cantando, Povo de Deus na rua caminhando com Maria, anunciamos assim também
nós a Boa Nova, a fé que nos acompanha e ilumina.
Como peregrinos, sentimos como nossas as palavras do Papa Francisco “Temos Mãe, temos Mãe! Agarrados a Ela
como filhos, vivamos da esperança que assenta em Jesus, alavanca da vida de todos nós!”
Rui e Isabel Barbosa
Quando o nosso Prior me pediu um testemunho sobre a procissão do
dia 12 de Maio na nossa Paróquia, lembrei-me imediatamente daquelas duas senhoras que encontrámos na Av. de Berna junto à Gulbenkian, quando íamos ao encontro da procissão.
Eram dos Açores e estavam em Lisboa a acompanhar um familiar doente, marido de uma e irmão da outra e que na véspera tinha sido
submetido a uma operação de alto risco ao coração. Andavam à procura de alguém que informasse onde passava a procissão, porque
conheciam muito pouco de Lisboa, mas queriam participar e pedir a
Nossa Senhora pelo seu doente.
E lá fomos a andar depressa até porque o vento e o frio se faziam
sentir.
Apesar da ansiedade, sorriam e contaram imensas coisas da sua terra e da família.
Entretanto a procissão aproximou-se e no momento em que o andor de Nossa Senhora passou junto de nós, uma
delas descalçou-se e fez todo o resto do caminho descalça.
E lá fomos todos em conjunto, pais com os filhos pela mão, casais, grupos e pessoas sós, gente nova e menos nova,
crianças nas suas cadeiras e também duas pessoas em cadeira de rodas, a cantar e a rezar como uma família com a
Mãe…
À chegada à Igreja e no meio do largo cheio de gente, uma das senhoras chegou-se à frente e disse-nos adeus com
um ar feliz.
Depois dentro da Igreja já não as vi...
Acabada a cerimónia, as pessoas não tinham pressa em sair, umas rezavam e outras falavam baixo com um sorriso.
Sentiam-se em Casa...
Manuela

Maria é sempre o caminho pelo qual Cristo chega até nós e por onde
chegamos a Cristo! Daí que, com Maria, tantos de nós, na passada
noite de 12 de Maio, tivéssemos percorrido em procissão as ruas da
nossa Paróquia em honra e louvor a Nossa Senhora do Rosário de
Fátima, depois de celebrada a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora
da Dores.
Nas sempre ruidosas ruas da cidade, fez-se algum silêncio! A luminosa Mãe do Céu, no seu andor, ia espalhando luz e esperança e aco-
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lhendo maternalmente todos e cada um. As muitas centenas de pequenas velas acesas eram verdadeiros gritos
silenciosos de intercessão à Mãe de todos nós!
Cantou-se e rezou-se o terço (tão recomendado que foi na Cova da Iria…) - caminho interior por Maria até Jesus.
Rezou-se como se de música de fundo se tratasse, numa repetição que descansa e ajuda a enfrentar a complexa
vida do nosso mundo.
Foram horas de encontro e de oração que nos permitiram regressar mais em paz à vida de todos os dias. Há experiências que nos ficam para sempre gravadas!
Diogo Alvim
A procissão das velas que teve lugar no passado dia 12 de Maio na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Lisboa, e que já se realiza há vários anos, foi um momento marcante para todos os que nela puderam participar.
Esta procissão em honra e louvor de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, padroeira
da nossa Igreja, permite ligar duas Igrejas pertencentes à mesma Paróquia, a Igreja
de Nossa Senhora das Dores e a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, unindo assim,
num momento único de fé e de profunda devoção, toda a Comunidade Paroquial.
A participação nesta procissão permitiu-nos, também, estarmos sempre ligados, através da oração, em particular da meditação do Rosário e do entoamento dos cânticos
de Fátima, aos milhares de fiéis que se encontravam no Santuário a celebrar os 101
anos das Aparições.
Mas acima de tudo, esta procissão permite-nos levar a Imagem e a Luz de Nossa Senhora de Fátima pelas ruas da Paróquia, para que tantos possam, de alguma forma,
se sentir interpelados, se sentir acarinhados, para que muitos possam, enfim, sentir
que, como o Papa Francisco nos disse há um ano atrás, “temos Mãe!”
Mariana Alvim

Destaque

CORPO DE DEUS
Na próxima quinta-feira, dia 31 de Maio, celebramos a Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo.
Na Cidade de Lisboa estas Celebrações revestem-se de uma particular importância, tendo o seu ponto culminante
na Procissão do Corpo de Deus.
A Procissão é às 17h (saída da Sé) e termina pelas 18.30h, também na Sé, com a Benção do Santíssimo.
A importância da nossa participação na Procissão não se prende apenas com uma manifestação de fé da nossa
parte (a Procissão pode até ser em si mesma uma expressão de fé com que alguns não se identificam muito…)
Mas é importante que participemos porque ela é também uma maneira de ser sinal e marcarmos uma presença
evangelizadora no coração da Cidade de Lisboa.
A dimensão desta Procissão, pela quantidade de pessoas que habitualmente congrega, e a dignidade de que se
reveste, traduzida no profundo ambiente orante que envolve todos os que nela participam, constitui uma ocasião
muito significativa de afirmação de fé e de um intenso testemunho cristão no coração da Cidade.
O programa desta Festa inclui a Missa na Catedral, às 11h30, depois um tempo de Adoração do Santíssimo Sacramento e Sacramento da Reconciliação, das 13h00 às 16h00 e a seguir, às 17h, a Procissão, presidida pelo Senhor
Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente.
Para mais detalhes, consulte a página de Facebook www.facebook.com/CorpoDeDeusLisboa e os cartazes e desdobráveis distribuídos na Paróquia.
Tendo em conta os elevados custos que a Procissão e a Bênção comportam (som, estruturas, altar exterior, divulgação do evento…), quem desejar poderá colaborar com donativos, vendo na página do Facebook a forma de como o fazer.
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EQUIPAS “TANDEM”
Trata-se de uma iniciativa que nasceu em França há cerca de vinte anos e que agora estamos a lançar em Portugal.
Os destinatários são casais novos que vivam numa de duas situações: ou não sejam casados e vivam simplesmente juntos ou com casamento apenas civil, ou, sendo casados pela Igreja, estejam afastados da prática cristã.
O objectivo é durante dois anos constituir equipas de seis casais que se reúnem uma vez por mês para debater
vários temas que têm como finalidade ajudar a aprofundar a sua fé e a espiritualidade conjugal.
Quem conhecer alguém numa destas duas situações que esteja interessado podem pedir-lhes que entrem em contacto com o pároco (tel. 964040664)

Destaque

PEREGRINAÇÃO A TAIZÉ 2018
Mais uma vez a nossa Paróquia está a preparar uma peregrinação a Taizé, destinada essencialmente aos jovens, a
partir dos 15 anos. Este ano será de 28 de julho a 6 de agosto.
Taizé é uma pequena aldeia da Borgonha, França, onde existe uma Comunidade ecuménica de monges que se
comprometeram a seguir Cristo durante a sua vida. A sua principal vocação é a procura de caminhos de reconciliação e de comunhão. O acolhimento dos jovens é outra tarefa fundamental da Comunidade. Durante todo o ano
jovens de todo o mundo vão a Taizé e fazem esta mesma experiência de encontro, de simplicidade e comunhão,
com Deus e com os outros, continuando depois na sua vida do dia-a-dia.
Numa vida tão cheia de estímulos, onde as relações são cada vez mais virtuais e momentâneas é urgente experimentar o encontro pessoal, o diálogo e o silêncio.
Por mais que possamos dizer sobre Taizé, só fazendo a experiência.
Por isso vamos entusiasmar os nossos jovens a participar!
Aqui fica o testemunho da Leonor que no ano passado pôde fazer esta experiência que nos conta ter sido marcante na sua vida:
“Durante a nossa estadia em Taizé houve vários momentos marcantes e especiais. No entanto, entre todos estes
momentos houve um que para mim se destacou de todos os outros. Momento cujo impacto não perdurou apenas
na semana em que lá estivemos, mas sim até ao dia de hoje, e penso que continuará sempre a ser um momento
importante na minha vida e na minha caminhada na fé. (…)
Senti-me, acima de tudo, amada. Amada por algo tão superior, que ao fim de uma semana cheia de emoções boas
e más, senti-me pela primeira vez, verdadeiramente em paz.
Queria terminar, dizendo que muita gente vai a Taizé à procura de respostas para uma pergunta, mas mesmo
quem não vai com este objetivo acaba por encontrar respostas a perguntas que nem sabia que tinha, ou pelo menos dá um passo nesta direção.”
Leonor Neto

Entre nós
Na próxima 6ªfeira, dia 25 de Maio, teremos a habitual Procissão das Velas em honra de Nossa Senhora.
Sai da Igreja de S. João de Deus, às 21h.
No próximo sábado, dia 26 de Maio, teremos, às 21.30h, um Concerto Coral na nossa Igreja com o Coro da Região
Sul da Ordem dos Engenheiros, o Coro do Tribunal de Contas e o Coro “Ars Musica”, com Carlos Santos Silva no
órgão.
No próximo Domingo, dia 27 de Maio, às 16h é a vez de um Concerto Mariano, dirigido pelo Prof. António Ramos
e interpretado por um Coro Participativo, com a colaboração do Quarteto “Alla Breve” e com textos de Mª Teresa
Gonzalez.
No dia 31 de Maio, dia de Corpo de Deus, na missa das 12h, teremos a Celebração da Primeira Comunhão das
crianças da nossa Comunidade.
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