
 

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) 

“Obrigada por nos integrar na Comunidade” 
 

Telefonou-me logo no dia 13 de Maio. 

Tinham estado na Procissão das velas do dia 12, da Igreja de Nossa Senhora das 

Dores para a nossa Igreja de Fátima e tinham gostado muito. E foi assim que me 

disse mais do que uma vez durante o curto telefonema: “Obrigada por nos integrar 

na Comunidade”. 

Partilho convosco este acontecimento por duas razões. 

Em primeiro lugar porque não fui eu que os integrei na Comunidade. Foram eles 

que se integraram. E fizeram-no quando responderam positivamente aos desafios 

que lhes fiz (como fiz a muitos outros…) desde que nos conhecemos, quando, há 

cerca de um ano, vieram tratar do processo de casamento na nossa paróquia. A 

verdade é que, como tudo na vida, cada resposta arrasta consigo outros desafios e 

o envolvimento gera sempre cada vez mais envolvimento. Se não tivessem respon-

dido que sim da primeira vez, seria mais difícil responder que sim ao segundo convi-

te e se não tivessem respondido afirmativamente ao segundo… e assim por diante. 

Os primeiros passos talvez lhes tenham parecido pequeninos, quase insignificantes 

(como os de uma criança que começa a andar e ao princípio nem sabemos bem se 

já podemos chamar “passos” aos movimentos quase imperceptíveis que dão…). 

Mas foram eles que tornaram possível a alegria que hoje experimentam por se 

sentirem integrados numa comunidade. 

Podemos olhar para a nossa história como um acaso. Ou como o fruto de uma pre-

sença constante, incansavelmente solícita, de um Deus que não desiste nunca de 

nos chamar, muitas vezes de formas bem pequeninas e aparentemente tão banais…. 

A Comunidade tinha gosto em recebê-los e precisava deles (como tem gosto em 

receber e precisa de todos os que recebem as comunicações e convites para o que 

vai acontecendo entre nós). Mas se eles não têm correspondido… 

A segunda razão é apenas a vontade de sublinhar a alegria que se sente quando se 

faz a experiência da Comunidade. 

São tantas e tão frequentes as racionalizações que fazemos para desvalorizar a 

vida em Comunidade. São tantas as desculpas para não nos envolvermos (bem 

legítimas e razoáveis na maioria dos casos…). 

Até podemos ficar com a consciência tranquila. 

Mas o que é isso comparado com a alegria genuína de quem, no meio de uma vida 

tão ou mais atarefada e dividida como a da maior parte de nós, partilha com sim-

plicidade: “Obrigada por nos integrar na Comunidade”? 
 

Pe Luís Alberto 
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Tempo de Partilha 

Entre Nós... 

“A MINHA PRIMEIRA COMUNHÃO” - Testemunhos de algumas crianças (31.05.2015) 
 

 
“Foi importante porque foi a primeira vez que comun-
guei e recebi Jesus. Fiquei muito feliz por me sentir mais 
perto Dele” (Constança) 

“Foi uma grande festa, porque a hóstia representa o cor-
po de Cristo, por isso quero ser como Ele” (Francisco) 

“Eu gostei muito de comungar, e assim 
encontrei-me com Jesus” (Mariana)  

“A minha Primeira Comunhão foi muito importante e 
gostei muito de dar as flores a Nossa Senhora e quando 
a catequista Olívia acendeu as nossas velas” (Maria) 

Na consulta que fizemos à Comunidade no primeiro fim-de-semana de Maio, houve um grupo razoável de pessoas 

que manifestou interesse em participar num Lanche Convívio a realizar semanalmente à Quarta-Feira. 
 

Vamos começar já na próxima Quarta Feira, dia 17, às 16.30, no Bar do Centro Cultural. 

No período de férias vamos interromper certamente esta actividade, mas não queríamos deixar de a começar ainda 

neste ano pastoral porque ela pode ser para nós todos, como Comunidade, um momento de convívio importante 

para reforçarmos os laços que nos unem e até sonhar com outras iniciativas que o convívio pode fazer surgir. 
 

Para este primeiro Lanche Convívio pedimos que todos os que estão a pensar em participar se inscrevam na 

Secretaria da Igreja. 

A participação no Lanche / Convívio é grátis. 

Mas nós precisamos de ter uma ideia do número de pessoas que virão, por razões de ordem logística. 

Só assim poderemos organizar convenientemente este evento. 
 

Entraremos brevemente, nos tempos que se aproximam, em “modo de férias”. 
Esperemos que o merecido descanso nos ajude a revigorar as forças e a encontrar as energias de que precisamos 
para recomeçarmos depois o novo ano pastoral com o entusiasmo e a alegria que nos vem de Deus e que são o 
segredo dessa “alegria do Evangelho” que somos chamados a levar a todos! 


