“SER PAIS, UMA ESCOLA DE VIDA”

Proteger o seu espaço vital (n.º 22)
Marjorie, 25 anos, solteira, entra no meu
consultório, instala-se no divan, fica um
momento em silêncio, depois exclama: «Não
pode imaginar, desde a semana passada, não
parei um instante. O único momento que tenho
para mim é este. É talvez por isso que eu venho:
para ter este tempo para mim.» Eu pergunto:
«Um tempo para si?» «Sim, eu sou solteira.
Tenho a etiqueta “disponível”. Seja a um serviço
ou um bom programa, eu digo sempre que sim. As pessoas pedem-me e eu aceito,
salvo a esta hora.» Cala-se e, depois acrescenta: «Creio que estar disponível, ajuda
a cuidar da minha imagem. Eu quero que me amem e quero passar por boa pessoa.
Ajudar, fazer boa figura, ser “fixe”. Não mostro nunca que sofro …de solidão, por
exemplo. Só assim, falando de tudo isto, percebo que “eu” não paro nunca. Mas eu
não avanço nada. ”Eu” disperso-me e estagno.» Pergunto-lhe que desejo esconde
por detrás. «Ganhar o direito de não fazer nada, dedicar tempo a mim mesma.»
Esta quietude que Marjorie deseja nada tem de egoísta ou narcísica. Ela
pode permitir-lhe por em dia a sua vida, “deixá-la decantar-se”. Eu penso em Jesus
que se senta junto do poço e envia os seus discípulos para longe, que mete a barca
na água, e se afasta da multidão. Ele cria espaço entre ele e os outros. A que
distância não se sente esmagado pelas suas investidas, pelo seu número?
E nós, de que espaço precisamos para não nos sentirmos perdidos no meio
das coisas a fazer? Afastar-se para estar presente, manter a distância para
permanecer de pé. Qual é o espaço exato para não sermos esmagados pela vida,
mas alimentados por ela? «Mantenham as distâncias», dizia-nos o professor de
ginástica. Conhecer o cumprimento do seu braço, para estar simultaneamente em
ligação e poder evoluir em liberdade, comunicar com os outros e habitar-se a si
mesmo. O nosso inconsciente sabe tudo isso, ele que se envolve no mistério de
noite, que se isola da nossa consciência e revisita os nossos dias. Os sonhos são os
guardas do nosso equilíbrio. Se os impedimos, o ser humano torna-se louco. A
meditação não seria um fenómeno da mesma ordem? Um tempo de disponibilidade
para si e para o Outro em si, tempo de tomada de consciência de que a nossa vida,
pequena, limitada, com as faltas e a suas necessidades, tem sentido, tem valor aos
olhos de Deus? Então por que é que ela não o tem aos nossos olhos, a ponto de a
sobrecarregarmos, de deixar que os outros lhe deem o preço, em vez de nos
apreciarmos como únicos?
Geneviève de Taisne, psicanalista
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Finalmente a samaritana encontra
o noivo definitivo: o sétimo!
Aquela Samaritana não poderia imaginar alguma vez que o
noivo definitivo da sua vida pudesse ser um judeu: nem mais nem
menos!
Ela estava habituada a lidar com muitos homens, mas
quando foi contar aos conterrâneos o que lhe tinha acontecido
naquele dia, achou mais prudente não especificar que se tratava
de um judeu, mas tão só «um homem que me disse tudo o que eu
fiz» Para despertar a curiosidade dos seus vizinhos, era o
suficiente: alguém com capacidade de adivinhação e
discernimento!; alguém que a ajudou a perceber qual era a sede
de que padecia e que lhe podia saciar com uma promessa:
«aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede,
porque tornar-se-á nele numa fonte que jorra para a vida eterna!.
Até ali tudo tinha sido provisório na sua vida, mas a partir
daquele encontro, ela percebeu que aquele judeu que se atreveu
a pedir-lhe água era o único que a podia conduzir do provisório ao
definitivo, do sempre imperfeito ao perfeito, como o número sete
significa.
Fazemos Quaresma como
quem vai a essa fonte e lá pode
ser surpreendido por aquele que
lá nos espera como se agora
fosse Ele a pedir! E que te pede
Ele?
O Prior

Prox. Dom.
Jo 9,1-41

Francisco é figura ligada aos «problemas concretos das
pessoas», realça o presidente da República Portuguesa
O presidente da República Portuguesa
antecipou à Agência ECCLESIA o seu encontro
com o Papa, durante a visita que Francisco vai
fazer a Fátima, nos dias 12 e 13 de maio, por
ocasião do Centenário das Aparições.
Marcelo Rebelo de Sousa salientou, esta
quarta-feira que o encontro com o Papa argentino
terá lugar no dia 12, “logo a seguir à chegada” de
Francisco à Base Aérea de Monte Real, “depois das cerimónias protocolares”.
Para o presidente da República, será “uma honra reencontrar” o Papa depois da
visita que fez ao Vaticano, a 17 de março de 2016.
“Uma ocasião única que não esqueço na minha vida”, apontou Rebelo de Sousa,
acrescentando que esta “nova conversa” com o Papa será necessariamente “mais
curta do que a outra, que foi mais de meia hora”.
As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa à Agência ECCLESIA foram
prestadas à margem da apresentação do livro ‘Conversas em altos voos’, uma obra
da jornalista Aura Miguel sobre o Papa Francisco, cujo prefácio é assinado pelo
presidente da República.
Numa abordagem à figura do Papa argentino, o chefe de Estado português
destaca uma figura “que quer ao tratar dos grandes problemas da humanidade, quer
dos problemas do dia-a-dia, mais concretos, é “de uma proximidade e de uma
doação integral ao outro”.
“É mais do que empatia. É um Papa que está perto das pessoas, dos seus
problemas, que recorre a um discurso muito simples e muito claro, é um Papa muito
preocupado, ainda mais do que os seus antecessores, com os jovens, com os
imigrantes, filho de imigrante, que acompanha portanto esses dramas que
atravessam a juventude, que atravessam as migrações, os refugiados”, realçou.
O presidente da República destacou ainda a capacidade de Francisco, sendo
“da América Latina”, olhar para o “drama da Europa”, uma região “de certa maneira
envelhecida por comparação com aqueles continentes onde a Igreja Católica está a
crescer e a florescer”.
“Compreender este Papa na sua maneira de ser é compreender o seu percurso,
a sua biografia. Ele nunca deixou de ser o pároco que usava os sapatos cambados,
que tinha um contacto diário, pessoal e constante com toda a gente, que se sente
mal nos salões, que se sente mal como estadista, na alta-roda da vida
internacional”, apontou.
Nesse sentido, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que receber Francisco em
Fátima, nos dias 12 e 13 de maio, por ocasião do Centenário das Aparições, será
“acolher uma figura que abriu portas, não só em termos da projeção da Igreja
Católica no mundo, mas de compreensão na Igreja Católica do mundo”.
“Dos problemas concretos das pessoas de carne e osso por esse mundo fora”,
concluiu.
A visita do Papa Francisco a Fátima será a 18.ª viagem internacional em quatro
anos de pontificado, a que se somam, até agora, 12 visitas na Itália, incluindo uma
passagem pela ilha de Lampedusa.

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 20 A 26 DE MARÇO

============================

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
- Terça-feira, 15,30h
ORAÇÃO DE TAIZÉ
- Segunda-feira, 21,30h
TEILHARD CHARDIN
- Segunda-feira, 21,00h
TARDES DE REFLEXÃO
QUARESMA - LEGIÃO MARIA
- Segunda-feira, 15,30h
OFICINAS DE ORAÇÃO
- Segunda-feira, 18,30h
CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA O MATRIMÓNIO
- Terça-feira, 21,00h
ALEGRIA DO AMOR
-Segunda-feira, 15,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
CONVÍVIOS FRATERNOS
- Terça-feira, 21,00h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
-Quarta-feira, 21,00h
ORAÇÃO DAS MÃES
-Quarta-feira, 16,00h
PREPARAÇÃO PARA O CRISMA
- Quinta-feira, 21,00h
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, 21,30h - Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30
CONF. DO MENINO DE DEUS
- Quinta-feira, 15,30h
ÁCIES
-Domingo, 14,30h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
- Domingo, 11,00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

