Ref l exõ es

newsletter

…

Reflexões …
A ideia era bonita.
E eles estavam entusiasmados.
Também me agradou.
E foi por ter gostado dela que a assumi como projecto a propor a todos.
Mas fi-lo com a consciência do muito trabalho que iríamos ter
se a quiséssemos pôr em prática com a dimensão que ela exigia
e, naturalmente, haveríamos de vir a sonhá-la.
E, por isso, acrescentei: “eles não sabem no que se vão meter!...”
Disse-o claramente (para mim) em jeito de brincadeira
(embora, pelos vistos, a minha cara não o tenha dado a entender...).
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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.

Mas com a intenção séria de os prevenir, desde já,
para a criatividade que nos era exigida para levarmos a ideia avante,
de maneira digna e capaz de provocar impacto na comunidade.
Esta tem sido uma constante na minha vida:
deixar-me entusiasmar por ideias e projectos
e decidir avançar sem fazer grandes cálculos
e deitar muitas contas ao que vai ser preciso fazer,
embora sabendo sempre que será muito o trabalho que me espera.
E sabendo, principalmente, que tudo isso será fonte de uma alegria indizível
que o trabalho e o cansaço potenciam ainda mais,
em vez de, como à primeira vista poderia parecer,
diminuírem ou toldarem essa alegria.

Na realidade, tudo o que tem o dedo de Deus tem esta marca.
Obedece a esta lógica daquilo que só se ganha quando aparentemente se perde
e que nunca acontece da maneira como inicialmente prevíamos
porque, como nos diz o Senhor, “os meus caminhos não são os vossos”...
De facto, a vida com Deus começa por nos reservar surpresas.
Leva-nos sempre muito mais longe do que aquilo que esperávamos
e, por isso, quando damos asas ao Espírito de Deus
e nos deixamos guiar e conduzir por Ele
“nunca sabemos onde nos vamos meter”.
Mas isso, em vez de nos assustar e intimidar,
provocando a tibieza e a omissão,
é, pelo contrário, o que nos faz sempre seguir em frente,
certos de que é a surpresa de Deus
que dá à nossa vida um sentido e um sabor verdadeiramente novos!
Não há outra maneira de tocar a verdade da vida e do que somos!
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Nós, grupo de jovens da paróquia mais uma vez reunimo-nos todos na casa da Ericeira para aprofundar e esclarecer mais a nossa
fé em Deus.
Foi um fim de semana com grandes momentos de reflexão e de
aprendizagem sobre Jesus e aqueles que o seguiam desde o inicio.
E mais uma vez saímos de lá mais do que cheios de novos conhecimentos, novas amizades e ainda uma maior fé!
Até ao próximo Retiro.
Leonor Antunes

Gostei imenso deste retiro e de conhecer novas pessoas.
Este retiro foi muito importante para aprofundar a minha fé e
conseguir encontrar respostas para as minhas perguntas e inquietações.
Senti-me mais próxima de Deus.
Madalena Rosado (Grupo 9+)
Foi uma experiencia muito tocante porque cada vez que estamos
em retiro aprendemos uma coisa nova.
E gostei em especial das novas aprendizagens porque me permitiram melhores reflexões sobre a vida cristã.

Vasco Almeida (Grupo 9+)
Achei este retiro produtivo, divertido, conheci pessoas novas.
Consegui conhecer melhor as pessoas que já conhecia
Tiago Campos (Grupo 9+)
Gostei muito do retiro, conheci pessoas novas.
Aprofundei a minha fé.
Eduarda Silva (Grupo 9+)
Neste retiro, aprendi várias coisas.
A minha fé cresceu.
Aprendi uma maneira de interpretar o Evangelho, a Lectio Divina.
Tivemos de momentos de oração em que refleti sobre a minha fé
em Deus e sobre os meus atos com os outos.
Fiz também muitas amizades que me ajudaram muito ao longo do
retiro a me divertir!
No retiro todo, houve dois momentos em que gostei ainda mais,
que me senti perto de Deus.
Senti que Deus estava lá ao meu lado a pôr-me alegria.
Um deles foi à noite, no jogo do Glória.
Diverti-me muito com os meus amigos!
Outro momento foi a ida à praia.
Estivemos a ler os textos da Bíblia em grupo e isso fez-me refletir de como antigamente era tudo diferente.
Nesse momento senti-me sortuda por ter uma família, estar em
paz e ter muito amor.
Depois deste fim de semana saí mais rica de amor e fé!
Diana Gamboa (8º catecismo)
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No retiro diverti-me imenso.
Conheci novas pessoas, novos amigos e conheci melhor o que sei
de cada pessoa.
Também aprendi mais sobre mim mesmo.
Apreciei todos os jogos, brincadeiras e os momentos de convívio
mas foi também um tempo para conhecer melhor a Bíblia através
do estudo e reflexão.
E também se pode conhecer alguns personagens bíblicos através
das várias interpretações que foram realizadas pelos grupos que
as estudaram.
Gonçalo Freixo (8º catecismo)
Para mim, este retiro teve várias vertentes importantes.
Por um lado tive a oportunidade de conhecer membros do meu
grupo da catequese que nunca tinha tido oportunidade de falar e
conhecer.
Mas, para mim aquilo que foi mais importante foi o contacto com
Deus e Jesus.
Naquele curto espaço de tempo em que tive a chance de estar
mais perto de Deus, apercebi-me o quão grata e feliz estou por
poder sentir a Sua presença no meu dia-a-dia.
Estar com pessoas tão inspiracionais que têm uma fé incrível e
contagiável fez com que me sentisse incrivelmente feliz.
Matilde Rodrigues (8º catecismo)
Foi um retiro muito divertido e as orações foram muito interessantes.
Os jogos à noite foram muito divertidos.
O teatro foi uma forma gira e diferente de conhecer as várias
personagens bíblicas. A
comida era deliciosa.
Os catequistas eram simpáticos e divertidos.
(7º Catecismo Domingo)

Destaque
Rumo ao Sínodo dos Bispos: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional
Muitas vezes nos lamentamos de que os jovens não querem saber da Igreja e abandonam a prática cristã e nos
questionámos sobre o que fazer e sobretudo como fazer para inverter esta lamentação que pode ou não ser verdade!
Com o objetivo de ouvir os jovens e pôr a Igreja a refletir o Papa Francisco convoca este Sínodo. «Temos de ouvir
os jovens» insiste o Papa Francisco. Não deixemos que este Sínodo nos passe ao lado!
O Papa Francisco quer escutar e envolver o maior número possível de jovens, antes da reunião com os Bispos.
E daí as múltiplas iniciativas.
Tu podes dar a tua opinião sobre a vida do mundo e da Igreja participando no questionário dirigido a todos os
jovens, crentes e não crentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos.
PARTICIPA até 30 de Novembro de 2017 em: http://www2.juventude.patriarcado-lisboa.pt/sinodo-dos-jovens2018/
É certo que este Sínodo não está a ser muito noticiado nos meios de comunicação, eventualmente porque o Docu-
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mento Preparatório do Sínodo não traz receitas para a pastoral com os jovens nem se detém em lamentações, antes vai ao essencial com três linhas de força: discernimento, vocação e acompanhamento.
O Santo Padre pede-nos que sejamos capazes de acompanhar os jovens no seu discernimento num mundo em que
estão expostos ao zapping contínuo. Um discernimento a partir da fé e da escuta de Deus. Também é evidente que
o dom do discernimento, relativamente aos jovens, toca diretamente a “questão vocacional”, pois é próprio desta
fase da vida o assumir a própria existência, não apenas como algo que se recebe mas também como algo a partilhar. E o acompanhamento, como refere o documento preparatório, “trata-se de favorecer a relação entre a pessoa e o Senhor, colaborando na remoção de tudo o que a impede”.
Particularmente interpela-me a clara ligação entre pastoral juvenil e pastoral vocacional. Por vezes podemos pensar uma pastoral juvenil desligada de uma pastoral vocacional, mas efetivamente uma não pode existir sem a outra. Como diz o Padre Rossano Sala, membro da Secretaria do Sínodo, «uma Pastoral Juvenil sem atenção e foco
vocacional arrisca-se a ser um “juvenilismo” anónimo, normalizador e massificado que se realiza na simples vontade de contacto com os jovens, certamente sincero mas não sempre acompanhado do anúncio das exigências essenciais da vida cristã, que pede uma resposta pessoal a um apelo pessoal», por sua vez, «uma pastoral vocacional
separada de uma inserção no contexto da Pastoral Juvenil, mesmo tendo níveis de espiritualidade muito altos e
propostas de entrega existencial totalizantes, corre o risco de se tornar uma “pastoral dos eleitos”, isto é, uma pequena minoria muito restrita.» (Padre Rossano Sala, sdb, O próximo Sínodo dos Bispos, Lisboa, 15.09.2017).
Como é que nós, Comunidade paroquial, acompanhamos os jovens nos seus percursos de vida?
Como é que os ajudamos a descobrir a proposta de Vida que Deus tem para eles?
O Documento preparatório do Sínodo é claro: toda a comunidade cristã deve sentir-se responsável pela tarefa de
educar as novas gerações e são muitas as figuras dos nossos cristãos, leigos comprometidos, que a assumem ao
comprometerem-se no seio da vida eclesial.
Mas não basta…
Sair para o mundo dos jovens exige a disponibilidade para passar tempo com eles, ouvir as suas histórias, as suas
alegrias e esperanças, as suas tristezas e angustias, para compartilhar com eles…
Enfim, estes desafios do documento preparatório remetem-nos para a nossa Comunidade, para pensar a nossa
pastoral juvenil e vocacional!
Penso que estamos a caminho e no bom caminho.
Costumo dizer que a nossa missão ninguém a faz, temos de ser nós… e Deus fará o resto.
Mas têm sido muitos os desafios e propostas de colocar os jovens em contacto consigo próprios, com os outros e
com Deus.
«É preciso passar tempo com os jovens»… um fim de semana intenso de convívio, criatividade e Oração acompanhados pelo nosso Pároco, Pe Luís Alberto, aí estivemos.
Pode ser uma pequena gota no oceano, mas é uma gota que tem marcado positivamente a vida daqueles que neles participam.
Ir. Conceição Barbosa, fmm

Entre Nós...
Na próxima 6ª Feira, dia 27, das 21h às 22h, teremos um encontro de Lectio Divina no Centro Paroquial (porta 3,
1º andar). Leremos e meditaremos no Evangelho do Domingo seguinte. Retomamos assim uma iniciativa que já
existiu entre nós há uns bons anos e que queremos que continue todas as semanas.
No próximo sábado, dia 28, às 11.15h, também no Centro Paroquial (porta 3, 2º andar) teremos um primeiro encontro de formação de leitores destinado aos que já o são mas também àqueles que desejem assumir este serviço
na nossa Comunidade.
No próximo Domingo, dia 29, Domingo da Palavra, às 18h, também no Centro Paroquial (porta 3, cave) iniciaremos a preparação para o Crisma ou para qualquer outro sacramento de iniciação cristã.
Esta preparação, enquanto Catequese de Adultos, pode ser também, para aqueles que o desejarem, uma forma
de reaproximação da vida da Igreja .

newsletter

