Folha Paroquial nº 170 *Ano IV* 02.05.2021 — DOMINGO V DA PÁSCOA

LEITURA I ( Actos 9, 26-31 )
Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. Então, Barnabé tomou-o consigo,
levou-o aos Apóstolos e contou-lhes como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado, e como em
Damasco tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A
partir desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. Conversava e discutia
também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe
a morte. Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a Igreja
gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e vivendo no temor do Senhor e ia crescendo com
a assistência do Espírito Santo.
SALMO RESPONSORIAL:
Eu Vos louvo, Senhor, na assembleia dos justos.
LEITURA II ( 1 Jo 3, 18-24 )
Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas
com obras e em verdade. Deste modo saberemos que somos
da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de
Deus; porque, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior
que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos,
se o coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de
Deus e receberemos d’Ele tudo o que Lhe pedirmos, porque
cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que Lhe é agradável. É este o seu mandamento: acreditar no nome de seu
Filho, Jesus Cristo, e amar-nos uns aos outros, como Ele nos
mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece
em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo
Espírito que nos concedeu.

EVANGELHO ( Jo 15, 1-8 )
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou
a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o
ramo que está em Mim e não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estais
limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei
em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode
dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim. Eu sou a
videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em Mim
e Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em Mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos,
lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em
Mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o
que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é
que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos».

SÃO JOSÉ - PAI TRABALHADOR - consoante leia estas linhas antes
ou depois de sábado à noite, tivemos / teremos este sábado a primeira de um ciclo de conferências centradas na figura de São José.
A conferência será transmitida online, entre outros no nosso canal
Youtube, e ficará lá disponível para quem a quiser ouvir em direto ou
mais tarde. Link na nossa LinkTree - https://linktr.ee/sjbaptista
EAP DA UNIDADE PASTORAL - reúne terça, dia 4 de maio.
PERCURSO ALPHA JOVENS - 2ª SESSÃO - já vai na 2ª sessão, que
acontecerá na próxima quarta feira à noite, dia 5. Para este percurso,
é a última oportunidade de convidar e inscrever jovens das nossas
relações entre os 16 e os 20 anos.
PERCURSO SÃO JOSÉ - reúne quinta, dia 6.
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - quinta, dia 6, pelas 21h30
em SJBaptista. Será presencial, mas haverá a possibilidade de participar por Zoom. O link haverá de ser divulgado nos nossos sites e redes
sociais no final da tarde desse dia.
CAMINHO DE LUZ NAS REDES SOCIAIS - no seguimento do que
já fizeram durante a quaresma, o Grupo de Jovens xD de SJBaptista
começou este fim de semana a alimentar as redes sociais com uma
versão multimédia da Via Lucis proposta pelas Células. Convidamos
todos a seguir esse caminho online, até porque será uma oportunidade de não só os conhecer como também de lhes dar “uma forcinha” - e porque não pôr um like ou partilhar?
COM O BOM TEMPO, REGRESSAM AS MISSAS NA RUA - após
dois fim de semana marcados pelo mau tempo, a primavera solarenga parece querer fazer agora o seu caminho. Retomamos assim a
eucaristia no exterior, em SJBaptista, debaixo do toldo sombra que lá
está instalado. Ao Domingo, a missa é às 11h00 e às 18h00.
ALMOÇO TAKE-AWAY - 9 DE MAIO - já estamos a caminho dos 150
inscritos mas acalentamos a esperança de nos aproximarmos pelo
menos dos 250 - relembramos a nossa intenção de comemorar a
aprovação do projeto das especialidades com um almoço takeaway,
no próximo Domingo dia 9 de maio, em SJBaptista - tudo indica que
haverá de ser um dia solarengo com eucaristia na rua em total segurança e, à saída da missa, por 12,5€ a dose, poderá levar uma sopa
de grão com espinafres + 2º prato à escolha entre feijoada de chocos
ou vitela estufada com puré e couve cozida + sobremesa à escolha
entre salada de fruta ou pudim flan. Se ainda não o fez, inscreva-se
na secretaria, por telefone 239 405 706 ou http://linktr.ee/sjbaptista

REFLEXÃO
O MISTÉRIO DA VIDA CRISTÃ

O texto que hoje ouvimos do Evangelho leva-nos ao cerne da
vida cristã e do mistério da Igreja. Digo mistério, porque é a
parte invisível mas a mais importante. Assim como, num iceberg, o que se vê ao de cima é a menor parte - o resto está
escondido, assim na vida cristã o mais importante é a vida de
união com Cristo de cada discípulo.
Antes de partir para o Pai, Jesus lembra aos discípulos o principal: que vivam sempre unidos a Ele e nunca se separem d’Ele
pois sem Ele nada podem fazer. E para percebermos isto bem,
usa uma alegoria, uma imagem bem conhecida: a da videira.
“Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto”. E
depois Jesus acrescenta: «Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não
permaneceres em Mim. (…) Sem Mim nada podeis fazer.» E
conclui: “A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos
tornareis meus discípulos.” De facto, isto é a base de todo o
discipulado cristão: Estar com Ele, permanecer n’Ele, cumprir
os seus mandamentos, para depois sermos enviados por Ele.
O Diretório da Catequese quando fala na finalidade da catequese diz: «A finalidade definitiva da catequese (de qualquer
idade) é a de fazer com que alguém se ponha não apenas em
contacto, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo».Somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade.

A Comunhão com Cristo é o centro da vida cristã. Dizer “vida
cristã” ou “vida no Espírito”, quer dizer o mesmo: É viver a
partir d’Aquele que nos habita e em quem queremos também habitar, Jesus Cristo através do seu Espírito. Esta vida é
alimentada pela oração e pelos sacramentos e o teste da sua
autenticidade é a observância dos mandamentos, sobretudo
do mandamento novo.
Na segunda leitura, S. João diz-nos: “É este o seu mandamento: acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos
uns aos outros, como Ele nos mandou. Quem observa os seus
mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos
que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. “A
espiritualidade cristã não é etérea, nas nuvens. Se vivemos em
união com o Senhor e permanecemos n’Ele, Ele não nos fecha
em nós mesmos e nas nossas consolações interiores mas envia-nos a praticar o bem, o amor, e a dar a vida pelos irmãos,
isto é, a dar fruto. “A glória de meu Pai é que deis muito fruto
e assim vos torneis meus discípulos.”
A Igreja crescia com a assistência do Espírito Santo
A vida dos primeiros cristãos dava imenso fruto e, por isso,
é-nos dito que crescia com a assistência do Espírito Santo. O
que faz crescer a Igreja é a vida interior dos cristãos, o amor
fraterno que vivem entre eles e que se torna testemunho credível, o compromisso de todos no trabalho missionário dos
apóstolos e esta assistência poderosa do Espírito Santo. O
resultado são conversões extraordinárias de tantos, entre as
quais sobressai a de Saulo de Tarso.
A primeira leitura conta-nos também um detalhe: Que Saulo,
transformado pelo encontro pessoal com Cristo, queria agora juntar-se à Igreja para viver a vida nova dos irmãos e colaborar com eles no ardor missionário - mas todos o temiam
pois, como os perseguiu, ainda duvidavam das suas intenções;
mas Barnabé, convencido da conversão de Paulo, levou-o aos
Apóstolos e deu-lhes a conhecer tudo o que tinha acontecido
a Paulo. A partir daí Paulo foi acolhido na comunidade.

Hoje acontece também nalgumas comunidades quando começam a aparecer novas pessoas que fizeram o encontro
pessoal com Cristo e querem aderir à comunidade cristã, de
não se sentirem muito bem acolhidas pelos que já são membros há muitos anos, pois estes temem que os novos venham
pôr em causa o seu status quo. Isto acontece geralmente em
comunidades instaladas, envelhecidas pela rotina e falta de
fervor missionário. Pelo contrário, uma comunidade quando
se torna missionária, acolhe com júbilo os que chegam, interessa-se por eles e fá-los sentirem-se em casa. A forma como
acolhemos é a pedra de toque para se perceber se estamos ou
não a crescer na dimensão missionária e evangelizadora.
Que Cristo ressuscitado seja a nossa vida e que, vivendo n’Ele,
demos frutos que perduram. Que as nossas assembleias dominicais sejam assembleias onde se celebra o entusiasmo da
fé e da caridade. Quando isso acontecer, a missa pode durar
duas ou três horas que não cansa ninguém, mas quando não
há verdadeiro entusiasmo e alegria na fé, até meia hora é enfadonha.
A ARTE DE SER MÃE
As mães sabem que não basta dar
filhos ao mundo, mas é preciso também dar um mundo aos filhos. Um
mundo cheio de valores, de esperança e sonhos.
As mães sabem que ser mãe não é
ter, é ser. Ser-se quem se é nos filhos
e pelos filhos. As mães são aquelas
que amam antes de serem amadas.
São aquelas que respondem antes
de serem chamadas. São aquelas que
beijam antes de serem beijadas. São
aquelas que correm para o abraço esquecendo o cansaço. Como ninguém, as mães são capazes de se doar, de perdoar, de compreender,
de aceitar e não julgar.
Nenhuma mãe tem em si todas as qualidades humanas e, menos
ainda, vive sem erros, mas, apesar de tudo, abraça os filhos tal como
são, por poucas qualidades que tenham, por maiores que sejam os
seus erros. Uma mãe perdoa sempre. Ainda que de coração sacrificado, prefere pensar que a culpa é sua e não de quem, por vezes,
assim a crucifica.
A mãe ensina os filhos a serem mais fortes que os medos, não tanto
através de discursos inspirados, mas pela grandeza e humildade do
seu exemplo. É capaz de lhes oferecer o mar com um só sorriso e a
vida inteira com uma só lágrima, que não será mais que uma gota do
imenso mar do seu amor.
Neste tempo de incerteza, confiamos as mães a Maria, que é a mãe
de todas as mães. Recordamos as mães que deram à luz durante a
pandemia, mães que perderam o emprego ou rendimentos, mães
que perderam filhos e estão de luto, mães que lutaram e lutam pela
saúde da sua família, mães cuidadoras de idosos e de pessoas com
deficiência.
Maria é mãe da esperança, ela que viveu com esta palavra de Simeão: “Uma espada de dor trespassará a tua alma” (Lc 2, 35). Essa
alma, por ser toda amor, era infinitamente vulnerável. Quando Maria, durante três dias, andou à procura do seu Filho adolescente,
tendo Ele ficado em Jerusalém, quando o seguiu durante a sua vida
pública, vendo-o confrontar-se com as incompreensões ou hostilidade de muitos, e – sobretudo – quando o acompanhou no caminho
do Calvário, sofreu mais do que qualquer outra mãe. Contudo, no
próprio âmago do seu sofrimento, ela guardou uma confiança inquebrantável. Para lá do seu sofrimento, ela tinha a certeza de que era
amada por Deus, mantendo a confiança nele. Maria, que conhece
e compreende melhor do que ninguém, os sofrimentos das mães,
ensina a viver em paz.
Que as mães não esqueçam que os seus filhos também são filhos
de Maria. Com elas, Maria partilha a sua responsabilidade materna, carrega os sofrimentos e as dificuldades dos seus filhos. Com as
mães – e ainda mais do que elas – ela deseja a sua felicidade.
Ser mãe é ser feliz somente por ser mãe. Ser mãe é ser amor e amor
que ninguém esquece, mas que sempre se agradece.
Que a celebração de mais um Dia da Mãe junte, em coro, as nossas
vozes para manifestarmos todo o amor e gratidão para com as nossas mães!
Mensagem da CELF para o dia da Mãe 2021

