Introdução
Caldinhas, 25 de Junho 2021
Caríssimas famílias
"comunidade alargada das Caldinhas"
é com muito gosto que vos damos as boas-vindas a mais este "Jantar Solidário" da
Associação Padre Simão Rodrigues, SJ. Desde há anos que este é um evento bonito e
marcante no ciclo anual da vida da APSR,SJ e do Colégio, momento de encontro à beira da
imagem de Nossa Senhora no pátio interior das Caldinhas. Este ano, mais uma vez, terá que
ser em versão "take away" (esperamos que pela última vez!), mas que não por isso seja
menos alegre e de festa !
E marcante tem sido não só o jantar "físico", mas também a refeição "temática". E este ano
escolhemos o tema "da batalha ao recomeço", pela ligação direta ao Ano Inaciano que há
pouco começámos. A 20 de maio 1521, há precisamente 500 anos, deu-se a batalha de
Pamplona, onde Inácio ficou com a perna destroçada. E esse acontecimento, que podia ter
destruído para sempre os seus sonhos e o seu ânimo, acabou por ser o ponto de (re)partida
para uma vida nova e cheia, a partir da entrega aos outros, a descoberta da vida interior, e
a criação da Companhia de Jesus (rapidamente espalhada pelo mundo inteiro!).
500 anos depois, vemo-nos a sair de uma situação semelhante, uma pandemia que nos
"confinou", desanimou, alterou formas de vida, desfez laços e provavelmente até trouxe
sofrimento. No entanto, e a partir da "batalha ultrapassada", como estamos agora a
"recomeçar" o caminho? Que aprendemos sobre nós próprios e os demais, o que
percebemos que é mais importante valorizar, que ensinamentos e que mudanças
incorporamos? Que este jantar, e a alegria que esperamos que proporcione, possa ser mais
um passo nesse sentido, a opção pela alegria e pela partilha, apesar de tudo.
Bom Jantar Solidário 2021 para todos !!
P. Filipe sj, Sara, Vitor, Ana, Nuno e João
Direção APSR,SJ

Caros amigos
Começamos hoje o Ano Inaciano. Celebramos 500 anos da Batalha de Pamplona. Nessa batalha,
Iñigo de Loyola foi gravemente ferido e, caindo ele ferido, com ele caiu a cidade. Para este
cavaleiro de valentia, mais do que a ferida física, doí-lha o orgulho. Esta ferida marcá-lo-ia para o
resto da vida. E não tanto por ficar coxo, com uma perna defeituosa que muito lhe feria a imagem,
mas a marca ia mostrando que a ferida é mais profunda. Era uma ferida interior que faria arder o
coração.
No Evangelho de S. João, numa das aparições de Jesus Ressuscitado, há uma frase que diz:
“mostrou-lhes as mãos e o lado [i.e. as feridas] e eles encheram-se de Alegria!” Mas, ter-se-ão os
discípulos alegrado pelas feridas do seu Senhor? Claro que não! Alegram-se porque aquelas feridas
permitem identificar o Mestre. Passaram a fazer parte da sua história, da sua identidade mesma.
Aquelas feridas, também elas ressuscitam e surgem, já não como marca de dor e sofrimento, mas
somente como marca de amor e entrega total. Tal como em Jesus, tal como nos seus discípulos, tal
como em S. Inácio, também assim em cada um de nós.
Se este ano pudesse ser esse estímulo para deixarmos Deus curar e trabalhar as nossas
dificuldades! Poderíamos sair daqui com o desejo de uma vida realmente renovada: mais livres
para acolher com garra a missão que nos é dada, mais alegres porque com vidas mais simples e
mais partilhadas com quem tem menos. Celebrar a Batalha de Pamplona ou a conversão de Sto.
Inácio, não é apenas invocar uma memória de 500 anos. Trata-se de aproveitar este Ano Inaciano
como estímulo para cada um de nós, para as nossas famílias, as nossas comunidades, os nossos
trabalhos e missões… um estímulo de real transformação. Há na nossa vida e na vida inúmeras
feridas, dificuldades, obstáculos, tantas perdas, tantos sonhos não vividos. Vivemos numa
sociedade também ela com batalhas e feridas profundas, algumas escondidas que a pandemia
revelou, outras que acelerou ou aprofundou. Mas vivemos entre questões fraturantes,
polarizações, incapacidade de diálogo entre diferentes, dentro e fora da Igreja. As nossas feridas.
Se este ano pudesse ser esse estímulo para deixarmos Deus curar e trabalhar as nossas
dificuldades! Poderíamos sair daqui com o desejo de uma vida realmente renovada: mais livres
para acolher com garra a missão que nos é dada, mais alegres porque com vidas mais simples e
mais partilhadas com quem tem menos. Que este ano nos ajude também a nós a “vermos novas
todas as coisas em Cristo”. E que seja para todos nós ocasião de construir alguma coisa de novo...
P. Miguel Almeida sj
Provincial dos Jesuítas Portugueses

Antes do jantar
Instruções para melhor preparar o jantar...
* "Bacalhau na sêmea" - levar 15 minutos ao forno a 150
graus, e mais 5 minutos a 200 graus
* "Lombelo de porco" - 10 minutos no forno a 180 graus

Durante o jantar
É agora o tempo da refeição, e que possam desfrutar em família ou no grupo de amigos
em que se encontram. O que vos convidamos? A tirar uma fotografia de grupo, e a ir
colocando no Facebook ou no Instagram com o hastag

#apsrsj2021
assim nos "encontramos" todos, e há união mesmo na distância !!
E em seguida, já a preparar o tempo de sobremesa, podem ir construindo o "quantosqueres" que receberam igualmente. As instruções estão mesmo ao lado, e também no
mail que receberam há um vídeo que ajuda

Durante a sobremesa
Eis então o convite-surpresa para a sobremesa: que possa alguém "apoderar-se" do
"quantos-queres" construído, e desafiar os restantes a escolher as vezes em que é
"lançado", e o símbolo preferido. E a pergunta que está por detrás, é mesmo para
responder :) !! Seja momento de encontro, de diversão engraçada, de partilha até mais
profunda. Boas conversas para todos !!
Centrados na experiência de Santo Inácio de Loyola, na passagem das feridas e dos
lamentos, ao recomeço e transformação de vida, e agora que já saboreamos esta
refeição preparada por tantos, com tanto empenho, convidamos a construir o
“origami” que faz também parte desta “carta militar”.
Partindo de um “quantos queres”, que tantas vezes construímos na nossa infância,
queremos desafiar-vos a em família ou individualmente, jogar de forma simples mas
também aqui ao estilo de Santo Inácio, encontrando Deus em todas as coisas, e
procurar perceber “A que mudanças estamos a ser chamados”?
Para construir o “origami”, basta pegar na folha que faz parte do kit e seguir as
instruções já dadas. A partir daqui é perguntar “Quantos queres?”, escolher uma cor,
e aceitar o desafio que o símbolo te lança. Boa atividade em família /com os amigos
para todos!

"QuantoS quereS"? (Passo a passo)

a) Material neceSSário:

- Folha de papel (formato quadrado)

b) Procedimento
1. Vincar a folha de papel na diagonal duas

vezes;
2. Levar um canto da folha para o centro;
3. Repetir nos quatro cantos;
4. Virar a parte das dobragens para baixo;
5. Voltar a levar cada uma das 4 pontas ao

centro;
6. Vincar a meio duas vezes o quadrado;
7. Dobrar ao meio a folha e “abrir” as pontas.

c) ReSultado final

... e a todos os que ajudaram a preparar este jantar,
um grande bem-haja !!

