
 

Aqui há uns tempos dei comigo, meio espantado,   
a pensar que estava a ficar com aquilo a que os músicos chamam “ouvido absoluto”, 
a capacidade de cantar sempre cada nota no tom certo. 
Julgo que até me gabei disso. 
 

A verdade é que sempre que na missa entoava “Eis o mistério da fé” e “Por Cristo, 
com Cristo e em Cristo…”, a Madalena, no órgão, apanhava logo o tom. 
 

Aqui há dias percebi que não era assim. 
Porque houve um dia em que ouvi, muito suavemente, quase imperceptivelmente, 
a Madalena dar-me a nota antes de eu começar a cantar.  
Daí para a frente comecei a reparar que ela o faz sempre.  
Tão discretamente que eu nem me apercebia disso. 
 

À desilusão de “perder as peneiras” juntaram-se lições importantes 
 

Em primeiro lugar redescobri que tudo na nossa vida é dom. 
E é por isso que não faz sentido nenhum alimentar peneiras, 
e assumir como nosso o que na realidade não o é, 
exibindo os louros do que julgamos ser as nossas conquistas... 
E o trabalho humilde e discreto de tantos que,  sem serem notados, 
são os que tornam verdadeiramente possível o acontecer do Reino na nossa vida? 
O caminho do reencontro com a nossa Verdade é,  
percebendo que somos de Deus, deixar que Ele seja tudo em nós. 
Lembrei-me de um poema de Sebastião da Gama: 
 

“Cá estou eu a julgar que vou remando… 
 

Cá vai Deus a remar  
e eu a ser um remo com que Deus 
rasga caminhos pelo Mar…” 
 

Depois pensei também na imensidão das coisas que não ouvimos,  
só porque estamos demasiado cheios de nós.  
O meu subconsciente ouvia a nota que a Madalena me dava para entoar. 
Mas eu não me apercebia disso… 
 

Quantas vezes não andarei surdo à música que Deus vai espalhando na minha vida? 
Quantas e quantas vezes não me queixo de não O ouvir, 
e, ao mesmo tempo, sou insensível à brisa suave com que Ele me fala… 
No irmão que está ao meu lado. 
Nos seus apelos mudos que eu não sei decifrar. 
Só porque vivo fechado sobre mim. 
 

A conversão, este sair de nós a que o Papa nos desafia, 
a coragem de assumir até às últimas consequências o mistério da Incarnação,  
como nos sublinhava recentemente o nosso Patriarca,  
têm seguramente a ver com isto… 

Pe Luís Alberto 
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Entre Nós... 
 

Iniciamos hoje a  publicação da Newsletter da nossa paróquia. 
O objectivo é atingir o maior número possível de paroquianos. 
Mas isso também depende de cada um de vós. 
É por isso que vos pedimos que divulguem a Newsletter junto dos vossos amigos e conhecidos e que nos enviem o 
endereço de e-mail daqueles que possam porventura estar interessados em recebê-la.
(santajoanaprincesalisboa@gmail.com) 
 

A Newsletter pode ser uma ajuda para crescermos como Comunidade. 
Pela divulgação que permite de actividades em que é importante a participação de todos. 
E porque, além das informações que iremos sublinhando, há sempre também experiências e vivências a partilhar. 
 

Nesse sentido, iremos criar um espaço de partilha na Newsletter. 
Alguns serão desafiados a partilhar a sua vida de fé. 
Mas todos poderão apresentar as suas sugestões relativas à vida da Comunidade. 
 

Os próximos dias da vida da nossa Comunidade vão ser marcados por alguns acontecimentos importantes.  
Assim, por ordem cronológica, temos: 
 

Dia 14 de Fevereiro o nosso Patriarca vai ser criado Cardeal. 
Mais do que uma honra é um serviço de maior proximidade e apoio pessoal ao Papa na sua missão de Pastor da 
Igreja de Roma e, por isso, referência de unidade para toda a Igreja. 
 

Acompanharemos todos, de certo, as celebrações. 
Mas teremos ocasião de o cumprimentar pessoalmente no próximo dia 22, 1ºDomingo da Quaresma, no Mosteiro 
dos Jerónimos. 
Depois da Catequese Quaresmal que o nosso Patriarca proferirá, às 16.30h. 
 

As outras Catequeses Quaresmais, que acontecerão como habitualmente ao Domingo, terão lugar na Sé, às 18h. 
Este ano o tema de todas as Catequeses é o comentário à introdução da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium 
(“A Alegria do Evangelho”) 
 

Dia 18, 4ª feira de Cinzas, iniciaremos a nossa Caminhada Quaresmal com a Celebração de Imposição das Cinzas. 
As crianças da nossa Catequese vão estar presentes na missa das 18.30h. 
 

Nesse dia contamos poder já distribuir as Mensagens Quaresmais do Papa e do nosso Patriarca. 
 

Na mensagem do Papa , no final do número 2, destaca-se uma passagem que ilustra bem os grandes desafios que o 
Papa nos propõe para a nossa conversão pastoral e missionária:  “Amados irmãos e irmãs, como desejo que os 
lugares onde a Igreja se manifesta, particularmente as nossas paróquias e as nossas comunidades, se tornem 
ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença!”. 
 

São esses também os desafios que estamos a tentar situar melhor no contexto da nossa Igreja de Lisboa através do 
caminho sinodal que estamos a fazer e que iremos certamente procurar incrementar. 
 

No dia 19, 5ª feira, às 21.30h, no nosso Centro Social e Cultural, realizaremos uma Assembleia Paroquial. 
O objectivo principal desta Assembleia é tentarmos perceber melhor, em conjunto, o que devemos fazer para cres-
cermos como Comunidade, respondendo aos apelos da missão, porque uma Comunidade Cristã não é verdadeira 
Comunidade se não for uma Comunidade Missionária. 
 

Começaremos, antes de mais nada, por identificar os principais desafios que se nos colocam. 
E depois procuraremos estabelecer prioridades. 
É bom que cada um vá alimentando dentro de si o desejo de participar. 
E a consciência da importância desta Assembleia. 
 

Nos próximos dias procuraremos deixar um convite em todas as caixas de correio da área da nossa paróquia. 
Entretanto, cada um pode desde já ir falando aos seus amigos e vizinhos desta iniciativa, convidando-os a participar 
activamente nesta reflexão que queremos iniciar. 
 

Finalmente, no dia 1 de Março, Domingo, a missa das 12h, terá a participação especial da Catequese, o que passa-
rá a acontecer sempre no primeiro Domingo de cada mês. 
 

Falta só recordar o novo horário das missas de Domingo: 10.30h, 12h e 18.30h 


