
Quando te encontro descanso, tu reconfortas a minha alma
Para que depois do tempo de férias não regressemos ao 
trabalho e às nossas habituais rotinas com a sensação de 
que precisamos de umas novas férias, vale a pena ami-
gos saber e pensar o que significa descansar, para apren-
dermos a descansar melhor.  ¶   As nossas férias São o 
tempo propício para um “encontro profundo connosco 
próprios e com os outros.”  ¶   saob sa ,osnacsed mob O  
férias  não estão à nossa espera nos lugares de sonho das 
promoções turísticas.  ¶   Precisamos todos de aprender 
a descansar.  ¶   Boas férias     Pe Ismael

Férias com Deus e 
para dar alegria a Deus

1. TEMA DO MÊS 
Aprender a descansar 
Não é raro que, prisioneiros da pressão que nos impõem – 
ou nos impomos –, deixemos de saber o que significa des-
cansar. Pensamos numa vida enclaustrada em dias úteis, e só 
aí. O tempo torna-se circular e uniforme. E mesmo quando 
temos a oportunidade de parar, já não temos a sabedoria ne-
cessária para isso. Como a pausa nos angustia, a tentação é 
afogá-la com os atordoamentos mais diversos. O que se pas-
sa connosco? Moldamos os nossos quotidianos como movi-
mento perpétuo, atividade, tráfico de afazeres, sucessão de 
programas a executar, produção e consumo. Tudo isso torna-
se o sinónimo de existência, da qual somos cada vez mais 
profissionais, e cada vez menos exploradores, inventores ou 
enamorados. Não admira que façamos das férias um tempo 
ofegante como qualquer outro, ainda por cima camuflado 
por uma montanha de distrações e obrigações acrescidas que 
nos atiram para um inconfessável exílio. Não se pode dizer 
que sejam um tempo de liberdade, onde respiramos a trans-
parência, onde ousamos o azul ou a imensidão como lugares 
que nos pertençam. Mesmo se deslocados para fora do nos-
so mundo habitual, a verdade é que continuamos a correr, a 
cumprir etapas, e porventura a deixar para trás o encontro 
profundo connosco próprios e com os outros. Regressamos 
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2. SANTO DO MÊS 
Maximiliano Kolbe
Há esperança 

Os prisioneiros passaram a noi-
te perfilados no sereno. Aqui e 
acolá alguém tombava no chão, 
vencido pela inanição.  ¶   1941, 
campo de concentração de Aus-
chwitz, na Polônia. A fuga de 

ao trabalho com a insólita sensação de que precisaríamos 
de umas férias depois da estafa que as nossas foram.  ¶   
Torna-se necessário, por isso, fazer escolhas, que não são 
fáceis, nem automáticas, mas provêm de uma decisão que, 
à falta de melhor nome, eu chamaria de espiritual. Em vez 
de produzir, afirmar, esventrar, repetir, deveríamos ousar 
uma distância crítica e aproveitar as férias para interrom-
per o tracejado sonâmbulo que parece esgotar todas as nos-
sas possibilidades. Precisamos reaprender coisas simples 
da vida: valorizar a comunicação que acontece sem prazo 
e sem palavras; investir na hospitalidade que brota da es-
cuta gratuita e demorada; estimar a compreensão que o 
silêncio, de coração a coração, entreabre; revitalizar os nos-
sos sentidos. Precisamos, por exemplo, de contemplar em 
vez de ver apenas. De caminhar com vagar e preferir os 
caminhos mais longos em vez de nos deslocarmos numa 
cápsula e sempre a toda a velocidade. Precisamos de dei-
xar de ter medo de perder tempo, construindo e desejando 
presenças mais do que persistindo na acumulação fortuita 
de sensações e de vultos.  ¶   Não nos enganemos. O verda-
deiro repouso não o encontraremos prefabricado e pronto a 
consumir. O repouso não está à nossa espera nos lugares de 
sonho das promoções turísticas. Não o encontraremos em 
lugar algum, se ele não tiver antes brotado na nossa alma. 
Vale a pena assim que ao tocarmos a terra, a água ou o ven-
to toquemos também o coração da vida. Que acordemos a 
curiosidade e a atenção, que são as formas mais quotidianas, 
mas também as mais extraordinárias de amor. Que nos dete-
nhamos perante o visível, com a generosidade e o espanto de 
quem volta a relacionar - se com tudo pela primeira vez. Que 
abramos janelas e brechas superando os ambientes condi-
cionados, as visões parcelares, os juízos viciados. Que acredi-
temos que os nossos braços podem chegar bem mais longe 
do que as curtas distâncias que os nossos olhos alcançam. 
Que visitemos e nos deixemos visitar pela surpresa que cada 
dia traz pela mão. Que enchamos o coração de gratidão que 
é o alfabeto com que a alegria se revela. A vida pode ser mais 
do que a expressão férrea de uma multiplicidade de finalida-
des e desculpas exteriores: pode ser transparência pura de 
si.    D. Toletino Mendonça, A Revista Expresso, Edição 2232
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prisioneiros era um fato raro, mas quando acontecia havia 
um enorme rebuliço no campo todo. Os soldados da elite, 
SS, carrascos impiedosos, não suportavam e ideia de alguém 
ousar rebelar-se e desafiar a lei de terror do campo. A fuga 
do inferno era sentida como ofensa e desafio de um ser infe-
rior ao poder onipotente. Como podia um verme se rebelar, 
pensar, ter vontade? Se um prisioneiro fugisse, se alguém 
ousasse desafiar os deuses, a vingança não podia esperar e 
vinha a compensação: dez prisioneiros do bloco ao qual per-
tencia o fugitivo deviam morrer de inanição. A morte dos 
dez compensava a fuga.  ¶   As horas intermináveis da espe-
ra foram interrompidas quando o chefe do campo apareceu 
acompanhado por dois soldados. Um deles segurava papel e 
caneta. Devagar, com um sorriso sarcástico, o comandante 
começou a andar entre as fileiras dos prisioneiros. Senhor da 
vida e da morte, fitava os prisioneiros, um a um. De vez em 
quando levantava o chicote. Era o sinal, e o soldado anotava 
zelosamente o número do prisioneiro. No fim, satisfeito, o 
coronel subiu o pequeno estrado de onde costumava con-
templar os ‘seus’ prisioneiros. O soldado gritou os números 
marcados, e veio o anúncio: “O prisioneiro que fugiu não 

foi recapturado. Vocês conhecem a lei: no lugar dele, dez de 
vocês”.  ¶   Todos continuavam de cabeça baixa, olhando de 
soslaio as dez vítimas que eram retiradas das fileiras. De re-
pente, gritos lancinantes romperam o silêncio: “Ai, minha 
mulher, os meus filhos! Nunca mais os verei!”. E aconteceu 
o que nunca ocorrera no campo: arrastando os tamancos, 
um prisioneiro, o 16670, avançou, lentamente, em direção 
ao comandante. A mão no coldre, pronto a puxar o revolver, 
este gritou-lhe: “O que você quer?”. O prisioneiro, calma-
mente, com palavras tranquilas, pedia para morrer no lugar 
do pai de família. Dizia-se velho, doente, inútil; melhor se-

  .esseviverbos ,zevlat ,euq iap eleuqad ragul on rerrom ele air
¶   .etnadnamoc o ,oludércni ,uotnugrep - ?êcov é meuQ – 
¶   – Um padre católico. Peço para morrer em seu lugar – e 
indicava o companheiro de desventura que, atônito, parou 
de chorar.  ¶   Dias depois, os SS que precisavam da cela da 
morte para outras vítimas eliminaram os três que ainda so-
breviviam com uma injeção de ácido fênico na veia. Um dos 
três era Maximiliano Kolbe, o padre polonês que escolheu 
morrer no lugar do companheiro. Era o dia 14 de agosto de 
1941. A Igreja Católica o declarou santo, ‘mártir da caridade’, 
exemplo para a humanidade.  ¶   Os campos de concentração 
são motivo suficiente para descrer da humanidade. Pessoas 
como Maximiliano Kolbe dão motivo para – apesar de tudo – 
ainda ter esperança.    Giuseppe Bertazzo
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6. INFORMAÇÕES
Seja solidário com a comunidade
IBAN: 0033 0000 0001 8050 4400 5
Ajude nas obras da nossa igreja
IBAN: 0018 0003 4585 3496 0200 5
Os nossos contactos
     213 838 221       secretariasmamede@gmail.com

4. LIVRO DO MÊS
A Biografia do Silêncio
Pablo d’Ors
Quem vai de férias e receia que mais 
uma vez as férias o afastem do essencial, 
sugerimos a leitura deste livro que é mui-
to simples. Para ler e saborear em férias.

3. EXPOSIÇÕES

5. AGENDA

EXPOSIÇÃO 
GRATUITA 
AO PÚBLICO 
19 DE JULHO 
A 1 DE SETEMBRO, 
DAS 11H30 ÀS 23H30

06 Transfiguração do Senhor
09 Santa Teresa Benedita da (Edith Stein) 
 Cruz virgem e mártir
10 Festa de São Lourenço diácono e mártir
14 São Maximiliano Maria Kolbe, 
 sacerdote e mártir
15 Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria 
 [Solenidade e dia Santo de Guarda]
 12h e 18h30: Missa
17 FESTA DE SÃO MAMEDE
 18h30 Missa Solene com benção 
 de animais e capacetes
24 Festa de São Bartolomeu Apóstolo

Depois de Nova Iorque, a artista plástica Rueffa escaolhe 
a nossa paróquia de São Mamede para mostrar a sua nova 
exposição “WELCOME”. Contamos com a vossa visita.


