
 

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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Paróquia  
Santa Joana, Princesa 

Contactos: 

 

www.paroquia-sjprincesa.com 
Tel: 21 845 44 50 
R. Lagares d’El Rei, nr 1  
1700-288 Lisboa (Alvalade) 

“O Padre sabe tudo!”  
 
No sábado passado lembrei-me de uma história passada já há bastantes anos. 

Contaram-me os pais da Rita que, a dada altura, foram dar com ela (6 a 7 anos na 

altura) sentada na escada com os dois irmãos mais pequenos à frente dela. 

A Rita parecia estar a organizar e a explicar as regras do jogo que iam brincar. 

Estava a descrever quem eram os personagens e as respectivas características, 

para depois os distribuir por cada um deles. E terminou a explicação assim, de for-

ma solene, com os dois mais pequenitos muito atentos, a olhar para ela: “O padre 

sabe tudo! Tudo!” Fez um compasso de espera com os dois irmãos calados, sus-

pensos do que iria dizer a seguir, e acrescentou: “Eu sou padre!” 

Todos sabemos que os padres não sabem tudo (muito longe disso…) 

Mas na ideia da Rita aparentemente era algo de plausível que assim fosse. 

O que me fez lembrar esta história foi a diferença entre aquilo que julgamos saber 

e de que estamos convencido e a verdade. De facto, todos sabemos que verdade e 

autenticidade não são a mesma coisa. Porque sabemos que podemos ser sinceros 

e autênticos, com boa intenção, convencidos da verdade do que pensamos e/ou 

sentimos e, ao mesmo tempo, estarmos enganados. Basta que a fonte em que nos 

baseamos esteja errada… 

Ser verdadeiro é ainda muito mais do que ser autêntico. 

Para quem não é cristão pode ser que seja suficiente ser sincero. Mas para um cris-

tão isso não basta. É claro que é preciso ser autêntico. Mas só depois de termos 

conversado com Deus e de O termos ouvido. Porque Ele é que é a nossa Verdade! 

É por isso que não nos basta agir de acordo com o que sentimos ou pensamos. 

Precisamos de confrontar o que sentimos e o que pensamos  com o que Deus pen-

sa e quer para nós e para os outros. 

E saber o que Deus pensa e quer para nós não é nada impossível de saber! 

Pelo contrário. Deus fez-se homem exactamente para nos dar critérios objectivos 

de Verdade! Ser cristão é pôr os olhos em Jesus para nos confrontarmos com Ele. 

E perceber que Ele está vivo hoje no mistério da Igreja. Ser cristão é levar a sério o 

que dizemos no Credo: “Creio na Igreja”, retirando daí todas as consequências. 

Em primeiro lugar percebendo que a Igreja não se confunde com a hierarquia. 

É antes de mais nada o nosso grupo de referência de caminhada como cristãos,  

a nossa família de sangue quando ela é também família de fé, Igreja doméstica,  

e a nossa comunidade mais alargada (movimento, paróquia…). Mas tem no nosso 

Bispo, unido ao Papa, o rosto concreto daqueles que Jesus deixou à Sua Igreja com 

o serviço de a confirmar na fé e na unidade. 
 

Pe Luís Alberto 
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Tempo de Partilha 

Entre Nós... 

RETIRO DE CASAIS – 30/04/2015 a 02/05/2015 
 

O ESPÍRITO SANTO, O SENHOR PADRE LUÍS ALBERTO E OS CASAIS 
(todos presentes mas nem todos igualmente visíveis na fotografia do 
Grupo) 
 

A fotografia do grupo fica como recordação (no sentido etimológico 
de “voltar ao coração”) da união no Espírito e da vontade que ela 
gerou de aprofundar os laços em comunidade. É essa experiência que agora queremos retomar, no nosso dia-a-dia 
de “homens da Galileia” depois da Ascensão de Jesus Ressuscitado. A paz e a alegria da experiência da união no 
Espírito Santo deixaram entrever mais uma vez a nossa vida “escondida com Cristo em Deus”. O que queremos 
mesmo é descobri-la – descobrir e não inventar – mas só a descobriremos dentro da Fé, da escuta na oração, do 
magistério da Igreja e da relação eclesial com os irmãos. E só descobriremos essa vida porque Deus está empenha-
do em que a descubramos. É por causa disso que demos connosco no retiro, levados pelas razões mais diversas e 
guiados pela mão do Padre Luís Alberto. Magnificat!      
 

Nota: 
Para todas as expressões entre aspas e que podem carecer de referenciação, os que foram ao retiro sabem que o 
Google é coisa a explorar… 

Nos passados dias 2 e 3 de Maio procedemos a uma Consulta à Comunidade. 
Procuramos perceber qual o número de interessados em participar em actividades da paróquia que venhamos a 
realizar, quer actividades de convívio (almoço no 1º Domingo do mês, lanche semanal à 4ª feira ou outras), quer 
actividades de reflexão/debate (e aqui a pergunta era também sobre a regularidade dessa participação: mensal, 
quinzenal, semanal ou esporádica). 
E como nada aparece feito sem mais, havia também uma pergunta sobre a disponibilidade para ajudar na paró-
quia. 
É natural que nem todos tenham estado presentes na paróquia nesse fim de semana (era Dia da Mãe, junto com 
um fim de semana prolongado…) 
Por isso, se alguém quiser ainda pode responder a este inquérito. Basta passar pelo Secretariado Paroquial e 
preencher  (neste é caso é mais rasgar…) o respectivo impresso. 
 

Está a decorrer uma recolha de contactos dos paroquianos que iniciámos no mês passado. 
O objectivo é sermos mais eficazes na circulação e comunicação das informações do que vai acontecendo na nossa 
paróquia. 
Os impressos encontram-se ao fundo da Igreja e, depois de preenchidos, devem ser colocados na caixa que se 
encontra devidamente identificada. 
 

A Paróquia está também a organizar uma Peregrinação a Fátima. 
É já no próximo dia 23 de Maio, sábado, e decorrerá nos moldes em que é habitual acontecer. Quem quiser partici-
par deverá inscrever-se na Secretaria. 
 

Este mês de Maio terminará em grande para nós. 
No dia 31 de Maio, na Missa das 12h, teremos um grupo de crianças a fazer a sua Primeira Comunhão e um outro 
grupo a fazer a Profissão de Fé. 
Para os próprios será um momento marcante, como facilmente podemos imaginar. 
Para as respectivas famílias não o deverá ser menos. 
Mas também terá de ser necessariamente um momento alto da vida da nossa Comunidade. 
Porque são expressão da fecundidade da nossa Comunidade. 
E porque eles representam para nós uma  esperança de futuro. 
É por isso que não podemos deixar de os acarinhar, marcar presença junto deles e, acima de tudo, rezar por eles! 


