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O OUTRO
1. O ser humano é um ser social. Na narrativa do livro do Genesis, depois de ter criado todas as coisas, Deus à sua semelhança
criou o ser humano, homem e mulher, a quem deu o mandato de crescer, se multiplicar e dominar a terra. Tudo isto supõe
uma relação constante. O ser humano não pode viver sem o outro com quem se relaciona, com quem comunica, a quem
pretende fazer feliz. É assim desde a concepção:
• Na vida intrauterina a criança já tem um outro, a mãe que durante 9 meses a protege.
• Quando criança alarga-se a sua relação. O outro é o pai, os irmãos, os familiares, com quem aprende a viver.
• Na escola, adolescente, cria um grupo de amizade. Os seus companheiros são um outro privilegiado, com quem
aprende a conversar, a sorrir ou a ficar triste, quando algum tem dificuldades.
• Na faculdade o outro são os colegas com quem partilha conhecimentos, e cria amizades duradouras.
• Como adulto tem relações de trabalho, de intervenção política, de fé religiosa, de convívio social.
• Finalmente, na última etapa da vida, o outro é quem o acolhe, cuida dele, e dá esperança.
Ninguém pode viver sem o outro. O contrário seria a solidão. O outro faz-nos felizes e com reciprocidade também podemos
fazer feliz o outro.
2. Esta relação com o outro é eminentemente cristã. Jesus deu-nos o exemplo, porque toda a sua vida foi relação: na adolescência discutiu no templo de Jerusalém, com os doutores; no início da sua vida pública sentou-se à mesa com os noivos nas
Bodas de Caná; na sua vida religiosa entrou na sinagoga de Nazaré e leu o texto do profeta Isaías, texto este que convidava à
relação com todos os outros, os pobres, os oprimidos, os doentes. Da Galileia a Jerusalém, Jesus viveu plenamente para o
outro, chamou os Apóstolos, conversou com Nicodemus, curou os doentes, mas também se sentou à mesa de Simão, um
fariseu, e descansou em casa da família de Lázaro. Toda a vida de Jesus foi a relação com alguns “outro”. Saberemos os cristãos
viver assim? Se a relação com o outro pode ter três perspectivas diferentes, o amor, o ódio ou a indiferença, os cristãos têm
que escolher uma relação de amor com o “outro”, seja ele quem for. Este amor com o outro supõe a ternura, sobretudo para
com os mais frágeis; a justiça, até para com os desconhecidos; o perdão para quem nos tenha ofendido; a reconciliação
lançando pontes para um verdadeiro encontro; a comunhão, que só é possível pelo amor.
Uma vez que, por excelência, o outro é Deus, o cristão vê Deus em todos os outros. Jesus ensinou-nos esta forma de relação
com o outro, ao dizer-nos “onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou no meio deles” (Mt 18,20), ou
“sempre que fizeste isto a um destes meu irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste” (Mt 25,40). A relação com o outro
é o sinal do cristão. São João, na sua primeira Carta, soube dizê-lo de forma extraordinária: “a minha comunhão convosco, é
também com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo” (cf 1Jo 1,1-3), ou, traduzindo, a comunhão fraterna é o sinal da comunhão
com Deus, e a comunhão com Deus é o sustentáculo da comunhão fraterna. A marca do cristão é a relação com o outro,
“relação de amor”.
3. Diz S. Paulo aos Gálatas que não pode haver rixas, nem contendas, nem imolações, nem ciúmes (cf Gl 5,20). Nas comunidades cristãs só o amor ao outro impera. É por isso que cada cristão, na nossa comunidade, tem o dever de avaliar a sua
relação com o outro. O outro faz-nos crescer, o outro acolhe-nos em todas as situações, o outro perdoa-nos se o ofendemos,
o outro alegra-se connosco, alimenta a nossa fé, ajuda-nos a ter caridade, o outro faz-nos crescer sempre. O outro, seja criança
ou idoso, homem ou mulher, culto ou ignorante, desafia-nos sempre a uma comunhão profunda, a tal comunhão que nos
permite seguir Jesus quando Ele nos diz “Que todos sejam um, como Eu e o Pai somos um, e o mundo acreditará que sois
meus discípulos”. (cf Jo 17,21)
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ÁGAPE

Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado do outro e pelo outro.
Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, ao invés, o bem do amado: torna-se renúncia, está
disposto ao sacrifício”. Bento XVI

ENCONTRO DIOCESANO DE PEQUENOS CANTORES

No próximo Sábado, dia 23, receberemos na nossa paróquia o III Encontro de Pequenos
Cantores da Diocese de Lisboa, este ano com o tema ‘Todos, Tudo e sempre em Missão’. Este
encontro, que tem início às 11:00, tem como objectivo impulsionar o desenvolvimento de
uma rede de coros infantojuvenis e promover a inter-relação entre grupos, esperando-se a
participação de cerca de 250 elementos, com idades entre os 6 e 18 anos, para um dia de
alegria, partilha, trabalho vocal e de oração.
Este encontro termina com a celebração da Eucaristia, às 17h30.

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL | FRANÇA
9 A 16 DE DE JUNHO - ACOMPANHADA PELO P. JOÃO LAURINDO

No Conselho Pastoral Paroquial foi sugerido o retomar da realização de peregrinações paroquiais, e este ano, além da peregrinação a Santiago, de que demos conhecimento na edição anterior, existirá também uma peregrinação a França, que inclui
visitas à cidade de Paris, ao Santuário da Medalha Milagrosa, Catedral de Chartres (maior catedral gótica da Europa), Lisieux
(casa de Santa Terezinha do Menino Jesus), Mont Saint Michel, Nevers (local onde viveu Santa Bernardete) Borgonha (Museu de
São João Maria Vianney) e Lyon.
Informações e inscrições presencialmente todas as quintas feiras, das 17h00 às 19h00, junto ao Acolhimento, com a nossa
paroquiana Conceição Fouto.

A ACONTECER
DIA 23 – SÁBADO - ALTERAÇÃO HORÁRIO DA EUCARISTIA
Devido à realização do Dia dos Pequenos Cantores a missa das 16:00 de Sábado é adiada para as 17:30.

VIGÍLIAS DO CAMPO GRANDE
No dia 21 de Fevereiro, quinta-feira, às 21h00 teremos mais uma Vigília do Campo Grande, que será dedicada a Rezar a Bondade.
PAIS À PROCURA
O Grupo Pais à Procura irá realizar a terceira sessão deste ano, no próximo dia 19, 3ªfeira, às 21h00, na Casa da Palavra. O tema será "Os
jovens e o novo paradigma sexual” e será conduzido pelo Luísa Grilo. Aberto a pais e educadores.

