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Ano Paulino
«Estamos diante de um gigante

não só a nível do apóstolo concreto,
mas também da doutrina teológica,
extraordinariamente profunda e
estimulante.

Depois de ter meditado anterior-
mente sobre o que Paulo escreveu
acerca do lugar central que Jesus
Cristo ocupa na nossa vida de fé,
vemos hoje o que ele diz sobre o
Espírito Santo e sobre a sua
presença em nós, porque também
aqui o Apóstolo tem algo muito
importante para nos ensinar.

Conhecemos o que São Lucas
nos diz do Espírito Santo nos Actos
dos Apóstolos, descrevendo o even-
to do Pentecostes. O Espírito pente-
costal traz consigo um vigoroso
estímulo a assumir um compro-
misso da missão para testemunhar
o Evangelho pelos caminhos do
mundo. De facto, o Livro dos Actos
narra uma série de missões
realizadas pelos Apóstolos, primeiro
na Samaria, depois ao longo da
Palestina, e depois, em direcção à
Síria. São narradas sobretudo as
três grandes viagens missionárias
realizadas por Paulo.

Mas São Paulo, nas suas Cartas
fala-nos do Espírito também sob ou-
tra perspectiva. Ele não se detém a
ilustrar apenas a dimensão dinâmi-
ca e operativa da terceira Pessoa
da Santíssima Trindade, mas
analisa também a presença na vida
do cristão, cuja identidade é mar-
cada por ele.

De há muitos anos a esta parte,
a Solenidade de Cristo Rei  lança
um desafio à maioria da Igreja,
constituída pelo mundo dos leigos.

É o desafio ao apostolado laical.
Este verifica-se a nível individual e
a nível organizado. O primeiro é o-
brigatório para todos os baptiza-
dos, o segundo é necessário à
missão da Igreja.

É no apostolado organizado que
se situam os MOVIMENTOS
APOSTÓLICOS DOS LEIGOS.
  Estas organizações ou movimen-
tos fazem a passagem duma Igreja
“monolítica” a uma Igreja dinâmica
e diversificada. São o rosto dinâ-
mico da Igreja.

Os Movimentos  não são fins em
si mesmos, mas visam a realiza-
ção da missão da Igreja.

Os Movimentos Apostólicos
caracterizam-se por uma fé vivida
em conjunto, pelo testemunho
cristão corajoso e vivido em todos
os sectores da vida e ainda como

Cristo Rei - Ai de mim se não evangelizar
sinal visível de comunhão. Daí cultivar-
se uma tríplice relação no interior dos
movimentos: com Jesus Cristo, com
a Igreja e com o mundo.

Da visita de João Paulo II a Portu-
gal, em 1982, falando directamente
para os leigos e leigos organizados,
desafiou-os a serem cristãos em toda
a parte: no interior do lar, na rua, situa-
dos na vida concreta, na vida da co-
munidade e na sociedade.

Nesta Solenidade de Cristo Rei po-
demos lançar algumas interroga-
ções:

1) Sem os movimentos da Pastoral
Familiar, como evangelizar as fa-
mílias?

2) Sem os movimentos dos jovens,
como evangelizar a nossa juventude?

3) Sem os movimentos apostóli-
cos, como evangelizar o meio escolar,
o meio operário, o meio rural, o meio
hospitalar, etc.?

Do Homem do ano, que é S. Paulo,
deixo aqui o seu grito: “ai de mim se
não evangelizar”!

Em outras palavras, Paulo reflecte
sobre o Espírito expondo a sua in-
fluência não só no agir do cristão, mas
também no seu ser. De facto, ele diz
que o Espírito de Deus habita em nós
e que “Deus enviou aos nossos co-
rações o Espírito do seu Filho”

      (Bento XVI)

Continuação da Página 1
Um rei ou um Presidente?
Há dias assistimos através da co-

municação social às sondagens que
nos eram apresentadas acerca do no-
vo Presidente dos Estados Unidos
(ou de Barack Obama ou de John
Mccain). Na verdade, acabou por ven-
cer Barack Obama. Assim sendo, Ba-
rack Obama aparece hoje, quer para
os americanos quer para os restantes
povos, como possível resposta aos
problemas e esperanças do mundo
hodierno.

A Liturgia fala-nos, também, de um
“presidente”, de um “rei”, embora dife-
rente: Jesus, o nosso Rei, é princípio
e fim da história humana, está pre-
sente em cada passo da nossa cami-
nhada e conduz-nos ao encontro da
verdadeira Vida.

Os nossos dias estão marcados
por uma profunda crise. Neste con-
texto, sentimo-nos perdidos e impo-
tentes. Esta constatação não deve
lançar-nos no desânimo: Cristo é o
nosso Rei, mas um Rei que serve,
que está de braços abertos, que está
atento aos anseios e inquietações
humanos, que julga segundo os
critérios do amor, da justiça, da
equidade. (continua na página 3)
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 25: às 18h10  (na Capela
S. Torcato): terço; às 18h30 missa
por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Por Adão Boaventura  m.c. viúva
5.ª F - 27: - às 18h10  (na Capela

Rateira): terço; às 18h30 missa
por:

- Maria Rodrigues Martins e Sr.
Adriano e esposa (Idalina)  m.c.
Rosa Mota

- Manuel Alves Lima  m.c. viúva
Sábado – 29:  Às 18h15:  Missa

por
Pais (Joaquim e Maria) de Idalina

Santos
- À Senhora de Fátima  m.c.

Maria Helena Chaves Rodrigues
Domingo – 30:   Às 9h15  -
-  Aniv. M.ª Marta Martins m. filhas
- Padres João e Torcato  m.c.

Amélia Cruz
Servir altar 29/30 Novembro

Sábado - 29: Acólitos: 10.º ano;
Leitores:  P. Valverde, Bruno e Ivone.

Domingo- 30: 9h15:   Acólitos:
João Filipe Sá e Ricardo Faria;
Leitores: Manuela Viana, Rui
Sameiro e Manuela Barroso

Reunião do 10.º ano da Cate-
quese, seus pais e catequistas

Curvos:  Hoje, sábado, dia
22, às 16h00. Para pais, adoles-
centes e catequistas. Vale pela
catequese desse dia.
Missas celebradas fora

Por alma de Alice Amélia da Silva

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 24: às 18h10: terço;18h30,
por:

- Aniv. Manuel Poças dos Santos
m.c. neta Amélia

- Filipe Daniel D. Alves e avós
(Manuel e Idalina)  m.c. pais

4.ª F- 26: às 18h10:  terço;18h30,
por:

- Aniv. Maria Gonç.Silva  m. filhas
   - Fernando Santos  m.c. filha

6.ª F- 28: às 18h10:  terço; 18h30
por:

- Familiares (José e Maria Dolo-
res) de António Marques  Cachada

- António Gaud. Coelho  m.c.
viúva

Sábado – 29:   Às 17h00  missa
por:

- Aniv. Inácio R. Cabreira   m. filha
- Aniv. Idalina Fernandes Pereira

m.c. neta Salete
Domingo – 30:  Às 8h00:  Povo
- Às 10h30: por
-  Aniv. Mário F. Neves  m.c. mãe
- Pelas  Almas do purgatório m.c.

António Marques Cachada
Servir altar 29/30 Novembro
  Sábado - 29:   Acólitos:  7.ª
Classe da Catequese (Turma B);
Leitores:  Ivone Rosa, José  Matos
e Catarina Faria
  Domingo- 30:   Às 8h00:  leito-
res: Maria Afonso,  José Pereira .
Venda e Marlene Quinta
 Às 10h30: Paula Miranda, Luis
Carlos Maciel e Natália Brito

Grupo de Jovens
Jovens:  estamos em fase de in-

(Garrido) foram mandadas celebrar fora
165,00• de missas, provenientes de
esmolas de anónimos e famíliares
oferecidas por altura do seu funeral.

Tal quantia foi entregue ao Pároco
em 7/02/2008, para dar seguimento a
essa intenção, agora concretizada.
Magusto em Palmeira aberto a
toda a população, mesmo de

freguesias vizinhas
Com início às 14h00, encerra-se

domingo a semana "Reviver Palmeira"
promovida pela Câmara.

Um dos números será o ajuntamento
de todos os Ranchos Folclóricos do
Concelho, com suas tocatas e desfile,
e o magusto que se realizará, tudo
junto ao Centro Paroquial. Estas
iniciativas dirigem-se a todas as
pessoas, mesmo doutras freguesias,
segundo nota da Câmara Municipal,
que pede para divulgar.

A tentação de apagar Deus
A nossa tentação é a de construir o

Reino sem Deus; chegamos mesmo
a “apagar” Deus da nossa vida, do
nosso trabalho, das nossas conversas,
indo “na onda” que o mundo nos propõe
(a moda, a violência, os “negócios
escuros”). Consideramo-nos autosu-
ficientes, com capacidade de trans-
formar o mundo à nossa maneira. E aí
Deus aparece como secundário, e até
nos incomoda muitas vezes pela linha
de orientação de vida que nos dá. O
Reino é realmente Jesus em pessoa.

A Igreja recorda hoje o “Dia do Leigo”.
É Vocação de todo cristão viver o

Baptismo no meio do mundo, traba-
lhando pela sua transformação.

tegração no movimento JSF –
“Jovens Sem Fronteiras” .

O P. Hugo Ventura  juntamente
com alguns coordenadores do movi-
mento na zona Minho, virá estar con-
nosco na noite do dia 29 de
Novembro, um sábado, às 20h30.
Junta-te a nós.

Dá o nome a alguém ligado ao gru-
po para fazeres parte do mesmo.

Vivam os jovens. A hora é nossa.

Vamos começar as feirinhas
Em ordem à angariação de fundos

para as festas das padroeiras e de
Natal, sobretudo iluminação da torre,
foguetes e serviço religioso, vamos
iniciar aos fins de semana (sábados
e domingos) com as feirinhas.

O pontapé de saída  será dado no
sábado, dia 29, seguido do domingo.
  Pede-se às pessoas para consu-
mirem dos produtos aqui expostos,
quer para alimentação quer para
adorno e lembranças.  Será a Ana
Lima a responsável pelo 1.º fim de
semana. Depois, seguir-se-ão outros
lugares, com 2 semanas cada.

 Feirinha das missões
A Ana Lima pede para avisar que a
feirinha organizada a meio de Outu-
bro, para as Missões, ultrapassou os
385,00•, fora o material missionário.

Reunião do 10.º ano da Cate-
quese, seus pais e catequistas
Palmeira : Hoje, sábado, dia 22 ,
às 18h00 (no final da Eucaristia) Para
os pais, os adolescentes do 10.º ano
e respectivas catequistas. Não falte!


