
 

Ao fim de alguns anos de afastamento da Igreja,  
iniciou um processo de reaproximação. 
Começou por ser a resposta a uma necessidade interior  
de se encontrar mais de perto com Jesus. 
E acabou, naturalmente, por se traduzir numa maior ligação à Igreja  
e na participação activa num conjunto de iniciativas e serviços. 
Passados uns tempos, acabou por me confidenciar:  
“Nem calcula o bem que me está a fazer  
estar cada vez mais empenhada na minha Fé!” 
 

Gostei muito de ouvir este testemunho feliz. 
Antes de mais nada por ela. 
Mas também por perceber que Deus se tinha servido de mim  
para fazer parte daquela história. 
Sem que eu fizesse a mínima ideia de como podia ser importante o meu contributo  
e sem que tivesse a noção clara de todo o alcance  
e consequências dos desafios que lhe fiz. 
 

Agora, que me ponho a pensar no que ela disse,  
calcular até sou capaz de calcular. 
 

Porque sei como pode ser gratificante e profundamente renovador da nossa vida  
abandonarmo-nos nas mãos de Deus  
e deixarmos que seja Ele a conduzir a nossa vida. 
 

“Nunca ninguém falou como esse homem”,  
diziam os guardas quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus  
lhes perguntavam por que razão não tinham prendido Jesus. 
 

E esta é de facto a experiência essencial da fé:  
descobrir que, para lá de todas as dúvidas e inquietações  
que subsistem quando tentamos compreender o mistério de Jesus,  
há uma certeza que permanece, se sobrepõe a tudo e que nada pode questionar:  
a certeza de que não há nada que se possa comparar neste mundo  
ao ambiente que se respira junto de Jesus,  
contemplando o que Ele diz e o que Ele faz.  
É uma experiência única! 
 

E quanto mais envolvidos e mergulhados nesta vida de Jesus e com Jesus  
melhor percebemos todo o alcance libertador desta vida. 
Ser cristão é, cada um à sua maneira, fazer esta experiência,  
que não dá sequer para imaginar, como é bom viver com Jesus  
e só conseguirmos dizer aos outros:  
não imaginas o bem que me faz  
levar a sério a minha fé e viver cada vez mais empenhado e entregue a ela!!! 
 

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. 

Número 65– Março de 2017 

R e f l e x õ e s  …  

“Nem calcula o bem que me está a fazer  
estar cada vez mais empenhada na minha Fé!”

newsletter Reflexões … 

newsletter 



Crónica do deserto 
 

É quase uma profanação falar do interior dum Retiro, quando aqui vimos para ouvir, fazer silêncio e rezar.  
Somos mais de cinquenta, ligados direta ou indiretamente à Vida Ascendente, e deixámos as nossas vidas comuns 
para entrarmos no deserto dos corredores, salas e Capela da casa da Senhora do Carmo, em Fátima.  
São cuidadosos os nossos passos. O nosso coração não tem pressa. Repetimos versículos da hora de Laudes ou Vés-
peras, para melhor absorvermos e mergulharmos nas palavras, na Palavra.  
As comunicações do Padre Nélio são, em cinco intervenções, um Pai Nosso único e pausado, com tempo para visitar 
cada mistério infindo que acalenta as poucas palavras da oração que o Senhor nos ensinou. Vamos anotando, no 
caderno ou no coração, o que mais nos toca. E deixamos o Espírito descer nas palavras serenas e claras que nos são 
transmitidas. Sentimo-nos em ato de comunhão, reconfortados no Pão da Palavra que nos é distribuído alegre e 
gratuitamente. Nada há no Pai Nosso que não tenha atravessado toda a viagem do Povo eleito no Antigo Testamen-
to. E se projeta no Novo.  
A figura de Jesus, Filho de Deus, coloca-se humano, a nosso lado, a rezar ao Pai. Livre de esquemas rituais, sem es-
paço certo para acontecer, fora dos lugares comuns, no despovoado, na montanha, no interior do quarto. O contex-
to é o do Sermão da Montanha. Jesus em interação com Deus. Um discurso universal que até toca os não crentes.  
Ele está connosco, como quem passa por todas as nossas situações de carência, petição, alegria, louvor, comunhão 
com o Reino, desejo de cumprir a Sua vontade, abrir a alma ao perdão para dar e receber.  
Um perdão que precisa ser dito e que não está condicionado ao nosso. Mesmo que não perdoemos, Deus perdoa-
nos. Mas só quem perdoa é livre.  
Com humildade no coração atingimos  o patamar da sabedoria. E suplicamos que, no momento crítico da fronteira 
com o mal, no confronto da tentação, o Pai não nos deixe resvalar na queda.  
Praticamente tudo o que disse e rezou Jesus, encontra-se no Pai Nosso. E pede-nos que saboreemos cada palavra e 
mergulhemos na respiração sublime de cada pausa. Um Retiro é uma pausa ativa, uma partilha ainda que sem pala-
vras, um olhar terno do Mestre que se cruza com o nosso. A que nos ajudou a condução sóbria e firme do Padre 
Nélio. Onde mais óbvio se tornou que só Ele tem palavras de Vida eterna.  
Valeu a pena termos saído das nossas rotinas para entrarmos neste santuário de contemplação onde relemos a nos-
sa história com o único olhar que nos liberta. 
 

Cón. António Rego 

 

 

Nos dias que se aproximam, a Páscoa tudo domina. 
Com o Domingo de Ramos à porta (e a procissão dos Ramos no exterior da Igreja a obrigar que a missa do meio dia 
comece mais cedo, às 11.45h), a Semana Santa a empurrar-nos suavemente para as celebrações do Tríduo Pascal 
nos horários habituais de Quinta-Feira Santa (19h, Missa da Ceia do Senhor), Sexta-Feira Santa (15h, Celebração 
da Paixão e Adoração da Cruz), Sábado Santo (Vigília Pascal às 22h) e Domingo (missas no horário habitual, com 
excepção da missa das 9h, que não haverá). 
 

No dia 21 de Abril estaremos “À Mesa com Aura Miguel” que abordará o tema: “Os Papas e Fátima — Diferentes 
relações, o mesmo amor”. Como sempre começa com jantar às 20.15h e é necessária a inscrição prévia, até dia 20,  
no Secretariado Paroquial. 
 

Na Quarta-Feira santa, por ser dia 12, às 21.30h, teremos a Noite de Oração, desta vez animada pelos jovens. 
 

De 27 de Abril a 1 de Maio iremos a Fátima em Peregrinação a Pé (seremos cerca de 40). 
 

No dia 4 de Maio, Quinta-Feira, às 18.30h, o Senhor Patriarca procederá à inauguração na sacristia norte da Igreja 
da Exposição “As Aparições de Fátima na obra de Maria Amélia Carvalheira”. 
 

No dia 6 de Maio teremos a habitual Celebração dos Primeiros Sábados. 
 

Este ano não realizaremos a Procissão das velas que costumamos realizar no dia 12 de Maio. 
No dia 12 de Maio vamos juntar-nos em oração na nossa Igreja de Fátima, às 21h, a todos os que estiverem no 
Santuário de Fátima. Acompanharemos assim a presença do Papa Francisco entre nós e rezaremos o Terço unidos 
em directo aos muitos milhares que estarão em Fátima nesse dia, através da projecção da transmissão televisiva 
no écran da nossa Igreja. 
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