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N.º  980 – Semanas de 24 a 30 de Agosto de 2009

XXI Domingo do Tempo Comum - Ano B

Ao apresentar-Se como o Pão
da Vida, Jesus exige uma adesão
de fé à Sua Pessoa. O Filho é o
alimento divino e só por Ele nos
vêm a Salvação e a Vida. S. Paulo
compreendeu que tudo sem
excepção está sujeito a Cristo, que
é n’Ele que tudo ganha sentido e
unidade, como acontece entre
marido e mulher. Por isso, como já
de seguida nos diz Josué, é que
todos devemos o culto ao mesmo
e único Deus, mestre da História e
libertador.

Quem obedece é livre. Eis o
adágio popular que a Liturgia
deste Domingo vem confirmar. De
facto, o homem e a mulher são
seres livres por excelência, ou
seja, estão dotados da capacidade
de poderem fazer escolhas,
opções.

Ser cristão é optar por Cristo e

pela sua doutrina. Não podemos
ser cristãos em part-time, mas em
full-time; não podemos ser e não
ser; temos de ser coerentes e
constantes. Contudo, sabemos
que nem sempre é fácil seguir Je-
sus; o seu projecto é muito exi-
gente; a Sua Palavra incomoda,
é dura, é como uma espada de
dois gumes, fere e cura: “estas
palavras são duras. Quem pode
escutá-las?” (ver Evangelho).

Todavia, a Sua Palavra é per-
formativa, é verdadeira, é actual,
é interpeladora. É pela sua exi-
gência que muitos homens e mu-
lheres se tornam indiferentes ao
plano de Deus e optam por outras
palavras que diariamente nos
afogam, nos abafam, mesmo
que, muitas vezes, nos seduzam,
embora não deixem de ser pa-
lavras ocas..//..(continua na pág. 4)

Continuação da 1.ª Página
...palavras vazias, palavras ilusó-
rias, palavras fugazes. Só a Pala-
vra de Deus é realmente Espírito
e vida, vida em abundância, vida
plena. Só realmente Jesus tem
palavras de vida eterna.

O respeito, a igualdade, o ca-
rinho, o amor mútuo são marcas
identificadoras daquele que opta
por Cristo. Isto traz implicações,
quer mesmo a nível familiar, isso
o expressa S. Paulo na 2ª Leitura:
“sede submissos uns aos outros
no temor de Cristo

“Também vós quereis ir embo-
ra”? Eis a grande questão que Je-
sus nos dirige. De facto, parece
que as palavras de Jesus já não
nos fascinam, parecem descon-
textualizadas da nossa vida. Dian-
te de tal cenário podemos desani-
mar, pensando que Jesus até foi
homem corajoso, interessante,
mas que o seu projecto implica de
nós sacrifício, renúncia, não abso-
lutizar os nossos interesses e que,
por isso, é melhor viver a vida, go-
zar a vida, “curtir” a vida, ou seja,
viver apenas o imediato, o pre-
sente, sem jamais analisar o pas-
sado e perspectivar o futuro. Este
é um vírus que nos pode conta-
minar facilmente, na sociedade
hedonista e indiferente em que
vivemos.

Pensar, reflectir e analisar as

nossas opções é o grande desafio
que o Senhor nos faz neste
Domingo.

Família que reza reunida,
permanece unida

Desde os tempos mais antigos os
cristãos criaram essa convicção  de
que o mistério da Igreja se realiza a
seu modo na comunidade familiar.

É nesta pequena Igreja, Igreja do
Lar, que se dá a vida de oração.

A oração é o exercício da dimen-
são sacerdotal de cada cristão
recebida no baptismo e que se
actualiza na vida quotidiana.

 A santidade familiar começa na
vivência do sacramento do matri-
mónio, fonte de graça e bênção pa-
ra o casal e para seus filhos.

Na oração conjugal, na escuta da
palavra de Deus e meditação,  a fa-
mília vai solidificando suas relações
entre si e com Deus.

 Tudo isso enriquece o casal, traz
bênção para os filhos e fortalece os
vínculos familiares.

Segure a mão de seu filho.
A família é uma escola de huma-

nidade. Nela se faz a primeira e
mais fundamental experiência de
comunidade. Nela aprendemos a
amar a Deus e aos irmãos, e vive-
mos em comunidade.

Os pais são os primeiros edu-
cadores e evangelizadores de seus
filhos.  Por isso exortamos aos pais
“Segure a mão de seu filho” e
conduza-o pelo caminho da justiça,
do amor e da paz.

Ser cristão é optar por Cristo e sua doutrina
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 25: na Capela S. Torcato :
Às 19h30:  terço; às 19h50: Eucaristia
por:

- Aniv. Francisco  B. Dias  m.c. mãe
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 27: na Capela Rateira, às

19h30: terço; às 19h50: Eucaristia
por:

- Aniv. Albino Lima de Sá  m.c. filho
José Rui

- Aniv. Albino M. Silva  m.c.  Alberto
- M. Auxília Cardoso  m.c. filho

Miguel
Sábado – 29:   Às 11h00: 2 baptiza-

dos; Às 1915 por:
- Aniv. Manuel Sá Ribeiro  m.c. filho

Augusto
- 30.º dia por Jesuíno Santos Faria

m.c. Associação das Almas
Domingo – 30:   Às 9h30 por:
- A S. Bento  m.c. Salete Martins
- Senhora Fátima  m.c. Lúcia Faria
Em Forjães:  às 10h30: Missa Nova

do Padre Luis Baeta.

Servir altar 29/30 de  Agosto
 Sábado- 29:  às 19h15: Acólitos:

6.º ano da Catequese finda; Leitores:
Patrícia Valverde, João Peão, Sara
Patrícia Faria

Domingo- 30:  Às 9h30:  Acólitos:
João Filipe Sá e Ricardo Faria;
Leitores: Adosinda, Alberto e Elisa

Cortejo etnográfico
esteve muito bom

Apesar de tudo...poderia estar
ainda melhor se as freguesias, a
quem foram cometidas pela Câmara
as iniciativas locais de representação,
se tivessem esmerado ainda mais

Intenções de Missas
2.ª F- 24: às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Júlia Matos, seu pai, avós e tios

m.c. Maria da Paz
- Alice Silva Gomes  m.c. filha

Fernanda
4.ª F- 26: às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Amândio Silva Lopes  m.c.

irmão Adelino
- Pais e irmãos de Armanda

Cabreira
6.ª F- 28:  às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Júlia Matos e seu pai  m.c. Viúvo
- Manuel S Portela  m. filha Lurdes
Sábado – 29: às 18h00 :
- Aniv. José Joaquim Lima Faria

m.c. irmã Isabel
- Aniv. Vitor Manuel M. Neiva  m.c.

esposa
Bodas de ouro matrimoniais  de

Horácio da Venda Neto e esposa
Júlia Cabreira (na Missa vespertina)

Domingo – 30:  Às 8h00 - Pelo
Povo - Às 11 horas:   - Pais (José
e Emília) e sobrinha (Maria Alice)
de Dina Cardoso

Em Forjães:  às 10h30: Missa
Nova do Padre Luis Baeta.

Junta de freguesia
Solicita a Junta de Freguesia de

Palmeira, se digne publicar no
Boletim Paroquial que, no âmbito
do programa "Conviver para Viver/
2009" dirigido aos Idosos do
•concelho, se encontram abertas
as inscrições na sede da Junta de
Freguesia, até próximo ao dia 26

de Agosto, para a deslocação ao
Santuário de Nossa Senhora de Fátima,
que Câmara Municipal de Esposende
vai promover no dia 09 de Setembro.

A partida será as 06h30m dos locais
habituais da freguesia.

 Melhores cumprimentos, Jorge Filipe

Contas da Festa de

S. António - Ano 2009
Total de receitas:  24.345,00•
Total de despesas:  22.806,00•
Saldo:  1.535,00• (entregue)
Pormenorizando despesas:
Fogo: 3.000,00•; 2. Arraial: 2.600,00•

(bonito); 3. Conjunto banda UKapa:
5.100,00•; 4. Publicidade (tipografia):
1.120,00•; 5. Ranchos: 1.250,00•; 6.
Conjunto PBX: 1.600,00•; 7. Banda de
Música: 1.600,00•; 8. Florista:
1.700,00•; 9. Palco: 600,00•; 10.
Fanfarra: 500,00•; 11. Baixadas e Luz:
601,00•; 12. Direitos de autor: 234,00•;
13. Andores: 300,00•; 14. Gerador:
150,00•; 15. Seguros: 110,00•; 16.
Craxás: 51,00•; 17. Licenças: 20,00•;
18. Grupo Coral: 120,00•; 19. Pároco:
missa e recibos: 70,00•; 20. Sermão e
procissão: 180,00•; 21. Despesas de;
22. Bar: 1.500,00•; 23. Diversos: 400,00•

Total:  22.806,00•

Servir o altar 29/30 Agosto
Sábado - 29:  às 18h00: Acólitos:  6.º
ano da Catequese finda; Leitores:  Ivone
Rosa, Tiago Santos Silva e Catarina
Quintas
Domingo- 30:   Às 8h00:  leitores :
Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Salmista: 3 ; Às 11h00:  Emília
Correia, Luis Carlos e Sara Dias;
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Paróquia de Curvos
nos motivos de cada uma.

Mesmo que esses motivos perten-
cessem à paróquia, que por sua vez
também vai fazendo a história dum
povo que se revê no património religio-
so dum passado longínquo ou não. E
não devemos ter complexos disso.
Bem pelo contrário.

Apesar de tudo...parabéns à
organização geral e às locais.

Os recados de Josué aos
cristãos de hoje

Josué convoca o Povo e põe-no
diante de uma ESCOLHA fundamental:

“ESCOLHEI a quem quereis servir:
os deuses do lugar, ou o Deus que
nos libertou do Egipto e fez uma
Aliança conosco?

Eu, porém, e a minha família
vamos servir ao Senhor”.

 Diante do testemunho forte de
Josué, o povo não se deixou levar pela
tentação de uma religião mais fácil dos
cananeus. Pelo contrário decidiu
continuar fiel ao Deus de seus pais.

A nossa escolha.
Todos os dias somos desafiados a

construir a nossa vida  nos valores do
poder, do êxito, da ambição, dos bens
materiais, da moda... E todos os dias
somos convidados por Jesus a
construir a nossa existência sobre os
valores do amor, do serviço, da partilha
com os irmãos, da simplicidade, da
coerência com os valores do
Evangelho...

Devemos saber fazer a nossa
Escolha...Cristão é quem escolhe
Cristo e o segue...conscientemente.


