
 

 

Estávamos a falar da exigência de conversão que o seguimento de Jesus pressupõe  
e estava a ser difícil fazer com que eles pegassem no assunto. 
Aparentemente ser discípulo de Jesus era não só algo de bom e atraente como 
também algo que não era muito difícil. 
 

Resolvi descer ao concreto e falar por exemplo do “copianço” nos testes da escola. 
Começaram por dizer que, por regra, não o faziam. 
Mas que também não tinham problemas em deixar os outros copiar. 
Diziam haver situações em que não lhes parecia que fosse tão mau como isso. 
E achavam até que podia ser uma expressão de amizade facilitar a vida aos cole-
gas. 
 

No entanto, dali a pouco já estavam a distinguir diversas formas de copiar. 
Começaram a estabelecer gravidades diferentes e a esbater fronteiras até que, no 
limite, à medida que os argumentos iam caindo por terra e o copianço se revelava 
inaceitável, acabaram por desabafar: “Todos fazem assim!...”. 
 
 

Há muitas coisas na nossa vida em que o critério definidor de bem ou de mal às 
vezes até parece que é, para nós, o facto de “todos fazerem assim”… 
 

Ser cristão é perceber que “só a verdade liberta!”  
Mesmo quando a maioria pensa ou vive de outra maneira. 
 

E acreditar com convicção profunda que a nossa verdade tem um nome, tem um 
rosto: é Jesus Cristo. 
O nosso projecto de vida é ser como Ele. 
E isso só pode querer dizer que queremos Amar como Ele ama. 
E estamos dispostos a pagar o mesmo preço que Jesus pagou por esse Amor: a 
Cruz. 
 
 

Sabemos pelos evangelhos que, no início da sua vida pública, Jesus começou por 
entusiasmar todos os que se cruzavam com Ele.  
De facto, a Verdade da Vida não pode deixar nunca de atrair quem a toca de perto! 
 

Mas também sabemos que a popularidade inicial de Jesus rapidamente começou a 
desaparecer quando a radicalidade da vida que Ele vivia e anunciava começava a 
mexer com a vida concreta de cada um. 
 

E a popularidade deu lugar ao distanciamento, à indiferença prática, à rejeição, à 
perseguição e à morte! 
 

O discípulo não pode esperar outra sorte, diferente da do Mestre. 
E Jesus não nos convida para outra coisa senão para o caminho da Cruz. 
Porque a Cruz, o Amor vivido até ao fim, é que é a verdade da Vida! 
E não há outro Caminho para a verdadeira alegria e felicidade! 
 

 

Pe Luís Alberto 

 

COMO INSCREVER-SE: 
 

Envie um e-mail para: 

santajoanaprincesalisboa@gmail.
com manifestando o 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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Tempo de Partilha 

Entre Nós... 

A Fé: Um desejo que a Graça faz acontecer! 
 
Um dia disseram-me que a Fé é Graça, é-nos dada. 
Levantei as sobrancelhas, porque sempre tive a ideia de que a Fé é uma escolha e foi o meu orgulho (ou o medo de 
ficar sem chão…) que me fez não aceitar logo o que tinha ouvido.  
“Então e o meu querer? A minha escolha?”, pensei. 
 

É claro que, à medida que o tempo passa, vamos dedicando pensamentos, aqui e ali, a coisas que ouvimos, vimos, 
lemos. 
Não se torna tudo claro para nós só por tecermos considerações, mas creio antes que, nestas “coisas” de Deus,  
aquilo que vamos conhecendo só o alcançamos com e em relação.  
 

Para mim, é assim, num diálogo em abandono confiado, que consigo decidir, perceber, aceitar. 
 

Fé é (pode ser!) confiar.  
Saber que muito me escapa mas que Deus (me) conhece e cuida. 
 

E não é fechada.  
Eu não “tenho cá a minha fé”!...  
Quero ter a Fé de Jesus.  
Quero ir ao encontro, levar este calor ardente, olhar para cada pessoa como Jesus faria, fazer parte de uma Igreja 
que se conhece e caminha para maior Glória de Deus.  
 

Como Santa Teresa de Ávila diz, quero “conhecer e amar Jesus e torná-l’O conhecido e amado”, impelida por uma 
Fé que me é dada da fonte inesgotável de onde todos podemos beber. 
 
Milé (Miriam) 

No passado dia 19 realizámos uma Assembleia Paroquial. 
O objectivo era tomarmos consciência, em Comunidade, do que nos faz mais falta para crescermos como Comuni-
dade e, ao mesmo tempo (porque a verdadeira Comunidade cristã só o é se for missionária) identificar os principais 
desafios de evangelização que a comunidade humana em que vivemos nos coloca. 
 

Podemos resumir o teor das intervenções em dois grandes tópicos. 
Em primeiro lugar a necessidade de cativarmos a gente mais nova (crianças, adolescentes e jovens). A nossa Comu-
nidade está de facto bastante envelhecida. 
E isso leva-nos à segunda grande necessidade expressa no encontro: A preocupação com os mais idosos, sobretudo 
os que estão sós. 
 

Para qualquer um destes pontos a valorização do nosso Centro Social parece ser um caminho óbvio a valorizar. 
Mas há seguramente outras coisas a fazer. 
 

No que toca à Celebração da Fé vamos recuperar algo que já acontecia anteriormente: uma Missa particularmente 
dedicada às crianças (da nossa Catequese, e não só), com o necessário envolvimento dos pais.  
Durante este tempo de Quaresma, haverá na Igreja (junto ao altar de Santa Joana) um “Cantinho de Oração” com 
propostas de leitura e reflexão “do coração de Deus ao coração da família e do mundo”, diferentes para cada sema-
na da Quaresma.  
 

Nos tempos mais próximos destacamos a realização de uma Via Sacra no próximo sábado, dia 7 Março, às 15h, 
percorrendo algumas ruas da paróquia e com a participação das crianças da Catequese. 
 

E também a oração da Via Sacra na Igreja, às 17.45h, em todas as 6ªs feiras da Quaresma, como forma de nos 
identificarmos cada vez mais com o Caminho de Jesus e participarmos assim da alegria plena da Páscoa. 


