Constituição Sinodal de Lisboa, uma
prenda de Natal para a história:
Foi no dia da Imaculada que o Sr. Cardeal
me entregou este documento.
Recebi-o com emoção e responsabilidade,
porque Sua Eminência o fez por eu ser Deão
do Cabido. A última Constituição tinha
acontecido há 300 anos!
«Esta Constituição é fruto da dinâmica
sinodal querida e implementada no Patriarcado
e com ela se procura dar resposta à Exortação
do Papa Francisco, dirigida à Igreja universal,
a «nova etapa evangelizadora» (EG 1)
(...) «A comemoração dos 300 anos da qualificação Patriarcal dada à
Diocese de Lisboa ofereceu ocasião para esta procura comum de caminhos
novos em vista de uma presença eclesial evangelizadora e capaz de
responder aos desafios deste tempo».
Assumimos com alegria este compromisso missionário e nele nos
vamos envolver, contando com a assistência do Espírito e com a inspiração
de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, Advogada e Rainha de Portugal!
O Prior, P.Carlos Paes
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Aquele que esperamos...
Andamos à procura de alguma coisa, ou de alguém, mas
aquilo que esperamos já está connosco, porque, desde a criação
e da aliança, Deus Amigo, tudo dispôs para a alegria de um
reencontro que há-de ser a nossa alegria.
Acontece Advento sempre que marcamos novo ponto de
encontro e nova celebração para festejar aquela vinda que só de
imaginar já nos enche o coração.
Se pensarmos bem, as alegrias mais genuínas da vida têm a
ver com pessoas. Pessoas amadas, pessoas significativas,
pessoas criativas, pessoas luminosas, pessoas fiéis, pessoas
generosas, pessoas disponíveis, pessoas que sabem estar sem
pressas, que sabem escutar com paciência, que sabem consolar
com misericórdia, que sabem acolher e ser acolhidas, que sabem
usar o afecto e partilhar segredos... Pessoas como Jesus.
No meio da solidão e do desalento, no meio das mágoas e
do sem-sentido, no meio das percas e dos abandonos, Jesus vem
falar-nos do Único que nos conhece melhor do que ninguém e
que é capaz de nos encher o coração só com o seu modo de nos
olhar e estender o dedo na nossa direcção.
É esse o Advento que anunciamos, em linguagens que não
precisam de ser explicadas e com gestos que dizem mais do que
as palavras, porque
sopradas pelo Espírito
O Prior
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Atenção ao perfeccionismo!
A culpabilidade é como um
vírus. Quando a queremos erradicar,
ela toma outras formas! Hoje, os
nossos jovens adultos não se
sentem culpados, «eles acusam-se
demais». O perfeccionismo invadiu
as nossas consciências, mas
também os media e as empresas.
Ele encerra as pessoas numa
profunda desvalorização de si
próprias e em julgamentos sem apelo. Amélie, trinta e dois anos, faz
malabarismos para equilibrar a carreira, a casa e a filha. Ela penitenciase da sua fadiga, da sua falta de disponibilidade. É-lhe difícil de aceitar a
noção do limite; para ela, isso rima com falhanço. O mesmo se passa
com Sidonie, vinte anos. Os seus resultados não lhe agradam; ela
gostaria sempre de mais, de melhor. Esta exigência «interna» é
transmitida pela sociedade. As avaliações anuais parecem-se com as
antigas classificações da escola: «Pode melhorar!» Elas fixam objetivos
muito elevados para “manter a pressão”, desencorajando, mais do que
estimulando. Ninguém é ingénuo: estas notações facilitarão um eventual
despedimento. Os jornais mostrando “os famosos” a desenvolver obras
humanitárias, carreiras e filhos, aumentam a pressão. Mesmo que não
tenhamos tido pais muito exigentes… Em vez de sermos capazes de
fazer numa análise realista dos nossos desempenhos, ou serenamente
assumirmos as nossas limitações, fechamo-nos em prisões interiores
feitas de culpas e recriminações. Se isso ao menos nos ajudasse! Mas é
ao contrário: quanto mais nos condenamos, menos energia temos para
superar a dificuldade e mais nos afundamos numa espiral depressiva. A
aquisição da lei na criança vai a par com a noção de norma, de “relativo”.
Isso permite estimulá-la a dar o seu melhor, não a procurar a perfeição.
«Eu chegava a casa com notas de 16, diz em lágrimas Marion, e o meu
pai dizia-me: “Vês, podias ter tido 18!” Nunca ouvi um: “Foi bom!”». A
“divina doçura” não desculpabiliza, antes revela compaixão pela nossa
condição humana limitada; não é condescendência, mas esperança em
si próprio e no outro. Como prescreve Maurice Bellet na sua obra
“L´épreuve ou tout le petit livre de la divine douceur”(DDB), não
hesitemos em abusar deste antivírus psíquico.

Geneviève de Taisne, psicanalista

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 12 A 18 DE DEZEMBRO
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TEILHARD CHARDIN
- Segunda- feira, 21,00h
LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
ALEGRIA DO AMOR
-Segunda-feira, 15,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
-Quarta-feira, 21,00H,
ORAÇÃO DAS MÃES
-Quarta-feira, 16,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 16,00h
- Quinta-feira, 15,30h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 19,00h - Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30
CONF. DO MENINO DE DEUS
- Quinta-feira, 15,30h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
- Domingo, 11,00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,30h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h
CONCERTO DE NATAL – IGREJA
-Domingo, 17,30h
VENDA DE NATAL DE 27 DE
NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO

