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Reflexões …
“Faltas à Catequese!”
Na sala de espera era impossível não ouvir a conversa.
A mãe tentava marcar uma consulta para a criança.
O que não era fácil dada as múltiplas ocupações da criança e os dias disponíveis.
Ainda perguntou: “Queres faltar ao Judo ou à Catequese”
Mas não deu tempo a que a criança respondesse e adiantou logo:
“faltas à Catequese”!
A rapidez com que a escolha foi feita
diz bem da muita ou pouca consideração
que a iniciação na vida da fé do filho lhe merece.
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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.

Infelizmente parece que não é caso único.
Na Catequese temos muitas vezes a sensação de que ela não é,
nem de perto nem de longe uma prioridade para os pais.
Parece ser muitas vezes equiparada a qualquer outra actividade circum-escolar
ou de ocupação de tempos livres..
E acaba quase sempre por perder no confronto com as outras actividades…
Comecámos a falar da Catequese das crianças.
Mas podíamos falar de todos nós e de tantas coisas em que a fé está envolvida
e em que normalmente fica relegada para segundo plano:
qualquer coisa a que se liga importância quando se tem tempo
e é quando se liga!...
Normalmente acaba muitas vezes esquecida.
E as questões do sentido da nossa vida,
que somos capazes de reconhecer que são tão importantes,
ficam eternamente adiadas…
Às vezes são precisos grandes abanões na vida
para que estas questões sejam acordadas.
Mas normalmente já há muito tempo perdido.
E o regresso ao reencontro com a nossa verdade torna-se muito penoso…
Independentemente da dificuldade que temos ou não em arrepiar caminho
no sentido de darmos a Deus o lugar que é d’Ele na nossa vida,
a grande Boa Nova que nos anima
é a certeza de que Deus nunca desiste de nós
e de que, para Ele, tudo é sempre possível,
mesmo aquilo que aos nossos olhos parece já não ter qualquer espécie de saída.
É sempre tempo de recomeçar!
Basta querer de verdade.
Como ouvíamos há pouco tempo na liturgia:
“quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho”!
E todos somos d’Ele...
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Tempo de Partilha
A CAMINHO DA PÁSCOA: RETIRO DE JOVENS—17 e 18 de Março 2018 - Ericeira

Inspirados pelo tema do próximo Sínodo dos bispos sobre «os jovens, a fé e o discernimento vocacional» resolvemos propor aos jovens refletir sobre A Vocação e o Discernimento vocacional. As solicitações são muitas e por isso
é importante que a Igreja possa ajudar os jovens a olhar a vida e o mundo com coragem e discernimento.
Foi um fim-de-semana preenchido por várias atividades, momentos de reflexão e oração, mas também de convívio, proporcionando criar laços de amizade e confiança. Foi um momento rico de comunhão, enriquecido pela presença do nosso pároco, P. Luís Alberto, tornando ainda mais profundo este encontro de uns com os outros e com
Deus. Aqui ficam alguns testemunhos.
Ir. Conceição

“Este fim-de-semana foi reservado para fazermos uma viagem interior para refletir sobre a nossa vocação.
As atividades feitas foram muito proveitosas e enriquecedoras para todos nós.
Para além de podermos ter uns momentos sérios pudemos também descontrair um pouco durante as refeições e
nos tempos disponíveis entre as atividades!!
Este retiro foi sem dúvida mais um passo para nos aproximar de Deus.”
Maria João Coragem
“Neste fim-de-semana o grupo de jovens partiu rumo à Ericeira para um fim-de-semana de convívio e oração. Numa altura do ano em que mais do que nunca o nosso coração deve estar virado para Deus e para o que Ele nos pede, somos muitas vezes engolidos pela nossa rotina. Este retiro de oração serviu precisamente para nos desligarmos da correria da cidade e deixarmos de pensar nas mil coisas que devíamos estar a fazer para nos concentrarmos no que realmente interessa e naquilo que nos une a todos. Foi sem dúvida um fim-de-semana bem passado
de partilha e reflexão sobre a nossa vocação, para aquilo que somos chamados a ser."
Inês Milagres
“Foi um retiro muito bom e enriquecedor. O tema era a vocação, em todos os aspetos. Foi bom no sentido em que
tivemos tempo para refletirmos sobre nós próprios e sobre aquilo que é o nosso papel na vida e na vida dos outros, o que é extremamente importante.
O que mais me marcou neste retiro foi a reflexão sobre a maneira como encaramos o que fazemos para e pelos
outros. Temos de nos abstrair das nossas vontades e desejos egoístas e focar-nos realmente de corpo e alma no
que nos é pedido, sem pensar no que pode ser benéfico para nós.”
Clara Sala
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ECOS DE UM RETIRO...

No seguimento do apelo do Papa Francisco para promover a leitura da Palavra de Deus, os adolescentes do 7º e 8º
catecismo da nossa paróquia juntaram-se aos Encontros para Jovens promovidos a nível diocesano durante os vários fins de semana da Quaresma.
De forma sucinta pretendia-se com estes encontros:
1) Promover a leitura orante, pessoal e comunitária da Palavra de Deus;
2) Ajudar os adolescentes a descobrir a Palavra de Deus como um lugar onde Deus fala e a criar dinamismos de O
escutar e Lhe responder;
3) Encontro com Jesus através da leitura.
De entre os vários encontros disponíveis, optámos por ir conhecer o que nos oferecia a “Fraternidade Verbum Dei”
no dia 17 de Março no Centro Paroquial da Azambuja. Às 8 horas da manhã de sábado estávamos reunidos na igreja e regressámos por volta das 19h30.
O resultado deste encontro serviu para nos unir, aumentar a nossa FÉ e conhecer a realidade de outros jovens que
andam à procura de Jesus tal como nós.
Tivemos momentos de diversão, de reflexão e de partilha, tendo o dia terminado com a celebração da Eucaristia.
Estes momentos estão bem refletidos nas fotos e testemunhos que seguem.
Ana Falcão
O retiro à Azambuja para mim foi um misto de diversão com momentos sérios e de reflexão.
A parte que mais gostei foi provavelmente o momento de partilha. Divididos por grupos, fomos para uma sala onde
cada um partilhou aquilo que mais tinha gostado e de forma natural acabávamos por falar de coisas exteriores ao
encontro. O melhor foi que nada era forçado e podíamos ou não partilhar coisas mais pessoais. No entanto, o espaço era completamente propício para o fazer. O ambiente era tão à vontade que todos partilhámos e trocámos ideias.
Para mim, a experiência valeu totalmente a pena e não tenho nada de errado a apontar. Os monitores eram super
simpáticos e divertidos e as atividades fizeram-me crescer imenso a nível da minha fé.
Matilde Rodrigues – 8º catecismo

Antes de mais, quero agradecer aos jovens da Verbum Dei por se terem disponibilizado para fazer este retiro. Foi
um dia incrível e muito bem aproveitado! Fizemos muitas atividades, tendo algumas ficado destacadas no meu coração.
Adorei estar com os jovens animadores. Eles deram-me vontade de estar mais perto de Jesus.
A atividade de que eu gostei mais foi de quando eles nos falaram de sete temas: confiança, perdão, esmola, serviço, amar os inimigos, jejum e oração.
Esta atividade fez-me refletir de que tenho de melhorar em vários aspectos. No posto do serviço leram-nos uma
frase do Papa Francisco: “Quem não caminha a servir não serve para caminhar.” Foi uma frase inspiradora.
Gostei do momento de partilha, porque me senti livre para desabafar sem que ninguém me julgasse. Também gostei muito do momento de oração que, em silêncio respondemos no nosso caderno a umas perguntas difíceis. Não
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consegui responder a todas.
Depois, como todos os retiros, há a parte dos jogos e da brincadeira. Adorei aqueles jogos. Muitos deles não conhecia.
Neste dia, aprendi que uma relação com Deus constrói-se e que se eu amar o outro, o outro também me amará.
Diana Gamboa – 8º catecismo
Eu gostei muito do retiro! Aprendi que devemos perdoar todos, até mesmo quando nos custa muito! Aprendi que
Jesus está sempre ao nosso lado para nos escutar e caminhar para o sítio certo! Gostei muito da parte em que a
Carlota falou sobre a sua aproximação com Jesus!
Maria Luísa Fonseca – 8º catecismo

Entre nós
Ainda em plena Páscoa (a oitava da Páscoa é que como se fosse um único dia e por isso se chama de Pascoela, à
letra, “Páscoa pequena”, o 2º Domingo da Páscoa), vivendo a alegria da ressurreição do Senhor, vamos durante
todo este tempo pascal celebrar vários eventos que exponenciam, na história de cada um, esta alegria.
De entre os acontecimentos de âmbito diocesano sublinhamos a Jornada Diocesana da Juventude, que desta vez
será na Lourinhã.
Será no próximo dia 15 de Abril.
A Jornada seré residida pelo nosso Patriarca, que estará presente durante todo o dia.
Terá início às 10h00 e culminará com a celebração da Eucaristia às 18h00.
Para mais informações ver o site do Serviço da Juventude do Patriarcado: www.juventude.patriarcado-lisboa.pt.
A nossa Comunidade está a celebrar o seu octagésimo aniversário.
Tanto a nossa paróquia (criada a 7 de Outubro) como a nossa Igreja (inaugurada a 13 de Outubro).
No próximo dia 21 de Abril, sábado, vamos a Fátima em Peregrinação.
Esta Peregrinação Paroquial foi uma das formas que escolhemos de assinalar este evento.
Partiremos às 08.30h da nossa Igreja, com passagem pelo Bairro de Santos, e estaremos de regresso pelas 20h.
O nosso programa em Fátima será o seguinte:
08.30h — Concentração na Igreja e Partida
10.00h — Chegada a Fátima e tempo livre
12.00h — Terço na Capelinha das Aparições
12.30h — Missa na Capelinha das Aparições
13.30h — Almoço (farnel)
14.30h — Filme sobre Fátima
15.30h — Via Sacra
17.00h — Visita aos Valinhos
18.30h — Regresso
As pessoas que tiverem dificuldade em se deslocar durante a Via Sacra e visita aos Valinhos poderão em alternativa
ter tempo livre durante essa parte do programa.
Inscrições no Secretariado Paroquial (217928300)
Os Pioneiros (3ª secção) do nosso agrupamento de Escuteiros (848) têm como empreendimento deste ano uma
viagem a Brownsea, a ilha britânica onde começou o escutismo.
Como é natural estão a desenvolver várias iniciativas com o objectivo de arranjar fundos.
A primeira delas é uma Venda de Garagem.
Será no próximo dia 21 de abril, das 15h às 17h.
A segunda iniciativa é um “Jantar Masterchef”.
Será no próximo dia 28 de Abril, com início às 20.15h.
Cada equipa de pioneiros (existem duas) irá cozinhar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa e os convidados serão os nossos júris. O jantar terá o preço de 9€, estando incluídos os dois menus existentes.
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