Semana Santa
10/04/2022
Amigos:
Hoje, Domingo de Ramos, celebramos os contrastes da nossa vida.
Fazemos nossas as aclamações da "multidão dos discípulos que começou a louvar
alegremente a Deus, em voz alta, por todos os milagres que tinham visto". Repassamos na
nossa memória a maneira concreta como o Amor de Deus se tem manifestado na nossa
vida.
Mas, ao mesmo tempo, este Domingo é também Domingo de Paixão.
E não podemos deixar de ter presente as nossas muitas infidelidades: os nossos
esquecimentos de Deus, as nossas recusas em O "escutar como escutam os discípulos" e
em deixar que ele nos abra os ouvidos para percebermos bem o segredo da Vida que Ele
nos quer revelar!
Entre muitas outras coisas, hoje ouvimos Jesus dizer-nos: "desejei ardentemente comer
esta Páscoa convosco".
A paixão é fruto do amor de Jesus.
É uma escolha de amor.
É Ele que dá a vida, não são os homens que Lha tiram.
Mas Ele não quer apenas dizer-nos que nos ama.
Ele quer que nós aprendamos a amar como Ele ama.
Quer comer esta Páscoa connosco.
Quer que a sua Páscoa seja também a nossa Páscoa.
Quer que nos sentemos à mesa com Ele, vestidos com os mesmos sentimentos com que
Ele faz connosco a Festa do Amor!
Nesta "Semana Maior", é obrigatório prestar mais atenção a Deus e dar-Lhe mais tempo.
Vamos acompanhar Jesus, quase cronologicamente, no momento mais alto da sua vida.
Vamos escutá-l'O mais profundamente.
E vamos pedir-lhe que nos ajude a abraçar mais intensamente a Vida que Ele é!
No próximo dia 19 de Abril, 3ª feira, o Pe David faz anos.
Vai presidir à celebração das 19h, aqui na nossa Igreja de Fátima.
Estão convidados, todos os que puderem, a vir celebrar com ele o dom da vida e do seu
sacerdócio.
À celebração seguir-se-á depois um jantar para continuar a festejar, de outra maneira,
igualmente importante.
Os que desejarem participar no jantar terão de se inscrever no Secretariado
Paroquial (tel.: 217928300).
Como todos certamente compreenderão, as inscrições são limitadas e devem fazer um
teste covid nesse dia, para segurança de todos.
Boa Semana Santa para todos vós!
Abraço amigo!

