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Amor em Festa 

Janeiro: 

Este é em grande medida, uma frase, um desejo que habita os nossos propósitos 

para este novo ano. 

 

É importante pensarmos no “cumprimento de onda” desta expressão que 

utilizamos nestes dias. Afinal o que é que muda com a mudança de ano? Em 

certa medida nada muda, a minha família, amigos, se calhar o trabalho. Tudo é 

igual a uns dias atrás: as mesmas rotinas, os mesmos anseios, igual fragilidade, 

e com o mesmo desejo de perfeição! 

 

Então, como é que posso aproveitar o novo ano? Para os cristãos, cada tempo é 

um momento oportuno, tempo favorável, mais a nível interior, pessoal, espiritual! 

Posso aproveitar o novo ano, se começar a abrir o coração, aceitando que é 

possível mudar aquilo que julgo ser mais feitio do que defeito! É aqui que surge o 

TUDO que pode contrariar o nada. Tudo pode mudar na minha vida, se aceitar a 

verdade mais funda que habita em mim: o desejo de infinito e de plenitude, este 

desejo que Deus colocou no meu coração e que me inquieta, e que me desafia a 

um juízo sério sobre mim, e que me faz descobrir aquilo que preciso mudar.  

 

Por isso, ao iniciarmos este ano, peçamos ao Verbo da Vida, Jesus Cristo, a 

consciência e a seriedade suficientes para que este novo ano seja o início da 

vida nova para que fomos feitos e que tanto desejamos!  

 

Com os votos de um ano favorável 

                                                        Pe. Estêvão Fernandes 

11 - Casal Caldeira, Fátima e Virgílio - Fx 24  
08 - Casal Sequeira, Lúcia e Manuel - Fx 25  
28 - Casal Campos, São e Cândido - Fx 13  

Poema de Michel Quoist 

O amor é uma estrada...  

O amor não se compra. Constrói-se. 

Não é um vestido ou um fato prontos a usar, 

Mas uma peça de tecido que precisamos cortar, montar e costurar. 

Não é um apartamento, entregue, de chaves na mão, 

Mas uma casa a ser planeada, construída, sustentada e, às vezes, reparada. 

Não é uma montanha vencida, 

Mas a partida desde o vale, com subidas apaixonantes, quedas perigosas 

No frio da noite ou no calor do sol brilhante, 

Não é um pouso seguro no porto da felicidade, 

Mas o levantar da âncora e viajar no alto do mar, na bonança ou na tempestade. 

Não é um ‘sim’ triunfante, enorme ponto final que se escreve em música, 

Entre sorrisos e aplausos, 

Mais uma imensidão de ‘sins’ que pautam a vida, 

Entre uma multidão de ‘nãos’ que apagamos caminhando. 

Assim, ser FIEL não é: 

Desorientar-se, não lutar, não cair; 

É levantar-se de novo e sempre caminhar. 

É querer prosseguir até ao fim 

O projeto preparado em conjunto e livremente assumido. 

É ter confiança nos outros, apesar das sombras da noite. 

É sustentar-se mutuamente nas quedas e no sofrimento. 

É ter fé no todo-poderoso, para além do amor. 
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Notícias ENS 

Aconteceu 

A acontecer 

No dia 9 de dezembro as equipas de Nossa 

Senhora reuniram-se na Igreja de Santo Amaro 

para dar inicio ao seu convívio de Natal. Como 

não podia deixar de ser iniciamos com a 

celebração Eucarística que foi muito vivida e 

participada por todos os setores, bem como pelas 

EJNS. Foi um momento de partilha muito alto, 

onde pudemos sentir e ver que “o Natal não é um 

momento, nem uma estação, senão um estado de 

mente”. Valorizar a paz, a família, a generosidade 

e a partilha foram os pontos altos deste encontro 

de  Natal”. 

Não podemos deixar de agradecer ao sector A a 

excelente organização deste encontro. 

Terço: No dia 27 de janeiro o terço na rádio será orientado pela equipa Fx 28. 

Eucaristia mensal: Realizar-se-á no próximo dia 2 de fevereiro a missa de 

1º Sábado, na Igreja da Sagrada Família, pelas 19:30 horas. A 

organização e animação está a cargo das equipas Fx 8 e Fx 29. 

Formação EXPLICAÇÃO DO LOGOTIPO DO 

ANO DA FÉ 

Momentos de reflexão 2013 

“NA FÉ, CAMINHANDO COM CRISTO” 

“Os tempos fortes são o instrumento mais adequado para uma pessoa se 

renovar, reafirmar a fé e manter-se na fidelidade……para nos 

transformarmos em homens de Deus, aqueles que falam sem falar”. 

(Ignacio Larrañaga) 

“Este ano, ao lado do retiro que todos conhecemos, realizamos para as 

equipas, com entre os 5 e 10 anos, o Encontro de Equipas em 

Caminhada. Destina-se à equipa como um todo, representando um novo 

fôlego no seu compromisso e progresso espiritual. Sublinhamos a 

realização deste Encontro, que toda a vossa equipa se empenhe em 

participar”.  

A equipa de retiros 
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