
 

R e f l e x õ e s  …  

Fez a Profissão de Fé e desapareceu da circulação. 
O ano passado voltou a aparecer. 
Passei a vê-la com regularidade na missa 
e soube que tinha voltado a frequentar o grupo de adolescentes. 
 

No fim de semana passado, falando com ela num  encontro / retiro, 
e perguntando-lhe por uma outra que também tinha deixado de vir ao grupo,  
respondeu-me:  
“Ela acredita, e reza, mas não tem esta necessidade que eu sinto da Comunidade. 
Sinto falta da Comunidade!” 
 

Nunca tinha ouvido caracterizar de forma tão feliz (e na boca de gente tão novinha) 
esta dimensão tão fundamental da nossa fé. 
O mistério do Deus incarnado, que se faz um de nós,  
que chega até nós através dos outros  
e que não tem outra maneira de ser alcançado senão na Comunhão com os outros, 
não se esgota, evidentemente, na Igreja. 
Mas tem aí a sua expressão sacramental,  
mais despida de tudo o que é simplesmente natural, 
e passa, por isso, a ser explicitamente percebido e vivido na fé! 
Na procura e no caminho que cada homem faz para descobrir o rosto de Deus,  
começa por percebê-l’O dentro de si próprio, sem sequer O saber ainda nomear, 
identificando-O muitas vezes com uma força e uma energia que o transcende. 
Depois é capaz de O perceber escondido, de forma mais ou menos velada,  
na natureza e em tudo o que de bom e de belo o coração humano  
é capaz fazer acontecer. 
A seguir há o salto para uma outra dimensão,  
quando estabelecemos com Ele uma relação interpessoal. 
E esta relação reveste-se de uma profundidade nova,  
de uma proximidade nunca vista, na definição concreta de um rosto humano, 
quando O identificamos com Jesus Cristo, Deus feito um de nós. 
A partir daí nunca mais para o deslumbramento com a beleza, a riqueza e a grandeza 
deste Deus que é misericórdia, e Se nos oferece na pobreza e fragilidade da Igreja.  
Descobrir e viver o mistério da Igreja,  
com o que isso implica de doação incondicional, de entrega total,  
de um sentido de pertença que nada pode abalar,  
é o último patamar desta demanda do rosto de Deus. 
É perceber o que Jesus diz a Paulo na estrada de Damasco: “Porque Me persegues?” 
E não, como temos a tentação de pensar, “porque persegues os Meus discípulos?” 
A Comunhão vivida na Igreja não é apenas um caminho para Deus. 
É um mergulhar cada vez mais profundo no mistério do próprio Deus!!! 
Não é por acaso que, quando rezamos o Credo, o resumo do essencial da nossa fé, 
dizemos: “Creio na Igreja”… 
 

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. 
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No próximo dia 4 de Novembro, pelas 21h30 na Igreja, terá lugar a pri-
meira conferência de um ciclo que faremos na paróquia sobre temas 
relacionados com a família.  
 

Começamos com chave de ouro À conversa com... D. Manuel Clemente! 
Depois de semanas de intenso trabalho em Roma, no Sínodo dos Bispos 
sobre a Família, o nosso Cardeal-Patriarca vem contar-nos como decor-
reram os trabalhos e qual o seu impacto para a vida da Igreja.  
 

Teremos a alegria de receber D. Manuel e de com ele conversar para 
podermos não só estar bem informados e fundamentados, como para 
sermos no nosso dia-a-dia verdadeiras pedras vivas da Igreja.  
Uma Igreja que acolhe, que abraça, que escuta, que reflecte e reza, que 
envolve os seus fiéis e com eles conta.  
 

Ao longo dos últimos dias, vários emails foram chegando ao endereço 
criado para o efeito (a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com) e que 
permite a qualquer pessoa colocar questões que pretende ver respondi-
das por D. Manuel no decorrer da conferência.  
 

Ouvir o nosso querido Cardeal-Patriarca é sempre bom! 
E sobre o tema da família será certamente imperdível. 
Venha daí! E traga alguém consigo! 

 
 

 
 

Este mês de Outubro foi marcado pelo início do funcionamento pleno dos serviços da nossa Comunidade.  
E por momentos particularmente importantes de vários sectores da Pastoral, de que destacamos: 
 

A Festa de Acolhimento da Catequese que terminou com a Missa onde teve lugar o compromisso das famílias, o 
compromisso dos catequistas, a entrega de catecismos aos que frequentam a catequese pela primeira vez e a 
apresentação das crianças que vão preparar-se para o Baptismo durante este ano. 
 

O Encontro / Retiro de fim de semana dos adolescentes e jovens da nossa Comunidade. 
 

O início dos encontros com o Pe João Lourenço sobre o Apocalipse, que decorrerão a um ritmo quinzenal, como 
tem sido hábito os encontros de temática bíblica dos anos anteriores. 
 

O início dos encontros de adultos com vista à preparação para os sacramentos da iniciação cristã: Baptismo e/ou 
Crisma e/ou Primeira Comunhão. 
Estão neste momento a funcionar três grupos: 
1) Domingo, das 17.30h às 18.30h 
2) Segunda-Feira, das 21h às 22h 
3) Quarta-Feira, das 18.30h às 19.30h 
Quem quiser participar ainda pode inscrever-se. Basta aparecer num destes dias. 
 

A Expo-Paróquia ficou sucessivamente comprometida pelos Domingos chuvosos deste mê. 
Tentaremos realizá-la no próximo dia 8 de Novembro. 
Se não for possível, limitar-nos-emos a distribuir em mão o material entretanto produzido pelos diferentes servi-
ços paroquiais e movimentos presentes na nossa paróquia. 
 

No próximo dia 4 de Novembro teremos connosco o Senhor Patriarca. 
Virá falar-nos do recente Sínodo dos Bispos sobre a Família. 
Reunir-nos-emos na Igreja, às 21.30h, para aquele que será o primeiro de um ciclo de encontros com temática 
familiar intitulado “À conversa com…” 
 

No próximo dia 8 de Novembro vamos reunir o Conselho Pastoral Paroquial. 
Um ponto único da Agenda: preparar a vivência do Natal com o objectivo de aprofundar a vida comunitária e o 
dinamismo missionário que queremos incutir às realizações previstas. 
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Entre Nós...
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Desde há meses entram pelas nossas casas, pelos nossos computadores, tablets ou telemóveis imagens sobre as 
quais, ouso dizer, os nossos olhos não param por muito tempo.  
Porque são duras. Porque são chocantes. E se as não virmos não sentimos. Longe da vista, longe do coração. 
 

Assistimos de longe, mas à distância de um click, a um episódio da história mundial que não passará sem deixar 
marcas. Milhões de pessoas, de cidadãos comuns, famílias inteiras fogem da guerra. Fogem da morte, da destrui-
ção. São vítimas. São gente como qualquer outra gente, hoje chamados de refugiados. 
 

Por alguns dias o tema passou para segundo plano, em virtude do insólito cenário político português que vivemos. 
Porém o tema vai voltar - estão para chegar ao nosso país os primeiros refugiados sírios.  
São esperados. Está tudo preparado para os receber.  
Porque tardam? Estratégias europeias que em gabinetes definem processos e procedimentos, enquanto seres 
humanos se agrupam aos milhares em fronteiras que começam a fechar-se, à porta de um Inverno que se alia a 
problemas de saúde.  
Fogem da morte e esta persegue-os.  
 

Nós por cá, desviando os olhos das 
imagens que são cruéis, tecemos 
considerações sobre o impacto da 
vinda destas pessoas para a nossa 
economia, para o desemprego que 
já é tão elevado, para o acesso a 
cuidados de saúde que já é por ve-
zes demorado, para a cultura que já 
anda tão descaracterizada.  
E tantas vezes, nessas considera-
ções que revelam que somos cida-
dãos que se preocupam com o 
amanhã de Portugal, confundimos 
a vítima com o agressor.  
 

Hoje, neste espaço, gostaria de recordar dois refugiados do passado que têm muito impacto na nossa paróquia.  
A Sagrada Família, refugiada no Egipto, permitiu a sobrevivência do Filho de Deus – porque sobreviveu pode sal-
var-nos na Cruz. Se não tivesse fugido para o Egipto, que seria de nós, Povo de Deus?...  
 

E Calouste Gulbenkian, empresário arménio que em 1942 se refugiou em Portugal, fugindo dos horrores da II 
Guerra Mundial. Por aqui deixou o seu espólio artístico e tanto lhe devemos no domínio cultural, científico e de 
apoio ao conhecimento através da Fundação com o seu nome, mesmo aqui ao lado.  
 

Hoje, neste espaço, gostaria de lançar o desafio de pensarmos que faríamos nós, a nossa família, se tudo à nossa 
volta fosse destruído?  
Ouso ainda desafiar a que cada um se debruce seriamente sobre esta temática, analisando-a sobre factos e dados 
reais e não sobre conjecturas ou ideias baseadas apenas na opinião.  
Feita essa análise, pensemos cada um de nós O que posso eu/a minha família fazer para apoiar esta causa?  
Não vamos assistir a esta página da história sem deixar nela uma marca de acolhimento, de luta serena contra o 
atentado à dignidade humana, pois não? 
 
(Apetecia-me ter escrito sobre o Sínodo da Família e seus resultados, tema que trago muito presente no coração e 
em oração. Porém estes cidadãos do mundo, que distinguimos como refugiados, são famílias em fuga e opto por 
lhes dedicar as linhas que gentilmente me foram cedidas nesta newsletter.) 
 
Cátia Sá Guerreiro Albuquerque 
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