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N.º  982 – Semanas de 7 a 13 de Setembro de 2009

XXIII Domingo do Tempo Comum - Ano B

Certamente que todos reconhe-
cemos que o fosso entre ricos e
pobres é cada vez mais notório
na nossa sociedade, que dize-
mos ser desenvolvida e industria-
lizada.

Há uma tendência inata em que
nós nos predispomos mais a
“encostarmo-nos” àqueles que
são mais ricos, que tem mais
promoção social e econó-mica.
Certamente já todos experimen-
támos e presenciámos uma
situação destas.

Ora, a Liturgia deste 23º domin-
go do Tempo Comum vem como
que confrontar esta atitude que
muitas vezes tomámos, com a
própria Palavra de Deus.

Na 1ª Leitura, já Isaías alertava
o povo de Israel, exilado há 40
anos, a não desanimar e a
anunciar a inter-venção de Deus

em seu favor: “a terra seca se
transformará em lago e a terra
árida em nascentes de água”.
Aqui está o convite de Isaías: não
desani-meis; não vos deixeis
abater pelas dificuldades; não
vos deixeis dominar pelo medo.
Isto são tudo promessas de
Deus, promessas verdadeiras,
que não são ocas de sentido
nem de realização, pois estas
encontram-se já no Evangelho
deste domingo, espelhado na
cura do surdo-mudo, no sentido
de mostrar que a Jesus tudo é
possível; que com Jesus é
possível escutar, ver e falar;
melhor dizendo, com Jesus e
pelo exemplo de Jesus, agora,
os surdos já podem escutar a
Sua Palavra e pô-la em prática;
que os mudos podem já
proclamar...(continua na página 4)

Continuação da 1.ª Página
..  aos outros esta mesma Pa-
lavra, reconhecendo e louvando
as maravilhas que, em todos os
tempos, Deus vai operando.

Mas, as maravilhas que Deus
vai realizando não se destinam
só a alguns. Para..Deus não há
privilegiados, não há ricos e
pobres, todos são filhos e filhas
amados de Deus.

Daí que S. Paulo nos alerte
para esta realidade: igualdade e
fraterni-dade entre a
humanidade, pois “a fé em nosso
Senhor Jesus Cristo não admite
acepção de pessoas” (ver 2ª
Leitura).

 Aqui reside o grande desafio:
olhar para o exemplo de Jesus e
ver a sua preferência pelos
pobres, pelos marginalizados,
pelos sós. Se assim vivermos, o
nosso mundo, a nossa socie-
dade será mais justa, mais equi-
librada, será uma sociedade
mais rica equitativamente.

Viver o evangelho
Mudar os critérios de vida e de

selecção de pessoas: eis o
desafio da liturgia deste domingo.
Tenhamos cuidado com os juízos
e distinções que fazemos das
pessoas; como Jesus, tenhamos
particular atenção aos nossos
irmãos que vivem sós,
desanimados, marginalizados.

Não basta professar a fé, mas é
necessá-rio mostrar a nossa fé
através de acções, pois também
nós, hoje, somos surdos-mudos
que Deus quer curar, nós é que não
nos dispomos para isso, fechamo-
nos nos nossos esquemas e nas
nossas certezas, nos nossos
esquemas fixos.

Como o povo de Israel, somos
muitas vezes tentados pelo desâ-
nimo, a cegueira, a surdez, a
mudez, o desleixo espiritual.

Isaías promete-nos que Deus
vem salvar-nos e, por isso, não
devemos temer, mas confiar n’Ele.
Jesus veio realizar plenamente a
profecia, Ele que “faz tudo bem
feito”, como se lê no texto de Mar-
cos, o evangelista que nos acom-
panha neste ano litúrgico.

O Senhor Jesus não discrimi-
nava ninguém; pelo contrário, a Sua
vida entre nós é o paradigma da
opção preferencial pelo pobre. Mas,
após a sua morte, nem todas as
comunidades cristãs afinaram pelo
diapasão do Mestre: S. Tiago
denuncia o escândalo de uma
comunidade que faz acepção de
pessoas, em flagrante contraste
com o critério e o comportamento
de Jesus. E tu, como ages?
Bom domingo, como dia do
Senhor. Aproveita-o descansan-
do e louvando o Senhor na
Eucaris tia dominical

Escutar a Palavra de Deus e pô-la em prática
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 08: na Capela S. Torcato :
Às 18h30: terço; às 18h50:
Eucaristia por:

- Aniv. Armando Lima da Silva  m.c.
irmã Angelina

- Pelas Almas  m.c. Associação
as  m.c. esposa
5.ª F - 10: na capela da Rateira:

às 18h45: terço; às 19h10: Eucaristia
por:

- Aniv. Severino Rodrigues  m.c. filha
Maria;

- Aniv. M.ª  Amélia Miranda  m.c. viúvo
Sábado – 12:   Às 19h15 por:
- Aniv. José Maria Costa Lima  m.c.

irmão João
- Aniv. Deolinda Santos Baptista

m.c. viúvo
Domingo – 13:   Às 9h30 por:
- Aniv. Idalina Rosa de Lima  m.c.

filha Verónica
- Rui Filipe G. Faria  m.c. pais
- Às 10h15: baptizado

Servir altar 12/13 Setembro
 Sábado- 12:  às 19h15: Acólitos:

7.º ano da Catequese finda; Leitores:
Sara Garrido, Lionel Vale e Paula
Jesus.

Domingo- 13:  Às 9h30:  Acólitos:
Jovens META; Leitores:  Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória Afonso

Centro Social
Reunião de pais

Para lançamento do ano que
agora começa, avisa-se que
haverá reunião de Pais/
Encarregados de Educação no dia
8 de Setembro, 3.ª feira, às 19h00.
Vários aspectos relacionados

Intenções de Missas
2.ª F- 07: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Pais (Manuel e Conceição) de

Erverina Cruz
- Pais (Angelino e esposa) e genro

(António)  m.c. Ana Maria Dias
4.ª F- 09: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Não há missa. Ausente em

Fátima. Passeio dos Idosos, a
sair dos locais habituais, a partir
das 6h30 da manhã.

6.ª F- 11:  às 18h45:  terço; às
19h10:  Eucaristia por:

- Aniv. Deolinda Fernandes Pe-
reira  m.c. irmão Porfírio

- Idalina Silva Neto, Paulino Lima
e Amélia Fonte  m.c. Teresa Torres
Lima

Sábado – 12: -  Às 18h00:
- Pais (João e Amélia) de José

Marques Oliveira
- António Lima Lomba  m.c.

pessoas amigas
Domingo – 13:  Às 8h00 - Pelo

Povo  - Às 11 horas:
- Pais (António e Carolina) de

José Maria Filipe
- Pais (José e Zulmira) de Laura

Lima Faria

Servir altar 12/13 Setembro
Sábado - 12:  às 18h00: Acólitos:
7.º ano da Catequese finda;
Leitores:  Márcia Barroso, António
Per. Venda e Catarina Faria.
Domingo- 13:   Às 8h00:  leitores :
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros Salmista: 2 ; Às

11h00:  Rosa Martins, João Cepa e Sílvia
Meira Dias; Salmista: 3

Atenção catequistas
Palmeira e Curvos

Conforme aviso dado no altar no
último fim de semana, estou agora a
oficializá-lo no boletim, dizendo o
mesmo respeito às Catequistas ou
candidadtos(as) a catequistas:
1. A começar no dia 7 (2.ª feira) e

durante 3 semanas, de 2:º a 6.ª feira,
das 21h00 às 23h00, num total de
30 horas, vai decorrer no Centro
Paroquial de Esposende, sob a
liderança do mestre em Catequese,
Padre Delfim, uma acção de
formação catequética, destinada a
todas as catequistas que o são ou
candidatas a sê-lo, quer tenham
qualquer curso da Catequese, quer
não.
2. As inscrições já devem estar a

ser feitas, junto dos delegados nas
paróquias.
3. Custos serão suportados pelas

paróquias ou arciprestado.
4. Garantimos transporte para

todos(as). Aproveitem.
5. A paróquia precisa. Antevejo

dificuldades de recrutamento de
Catequistas, pois algumas vão
desistindo e outras vão perdendo a
idoneidade para o serem. Por
exemplo: quem enveredou pela união
de facto ou apenas pelo casamento
no civil, sem justificação, não reúne
condições para ser um exemplo de
catequista. Daí.. (continua página. 3)
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Paróquia de Curvos
com a vida da Instituição e o seu
dia-a-dia com os utentes serão
focado nessa reunião.
Tragam ideias e perguntas válidas
para expor. Terão o melhor
acolhimento da parte da
Instituição, quando úteis e
necessárias.
Continuação da Página anterior)

(Catequese)
...que o facto de já ter sido, não

significa que possa ser, de mo-
mento...
6. Apesar de tudo e porque des-

conheço oficialmente situações
particulares, todas as catequistas
foram convidadas para esta acção
e para continuarem a ser catequis-
tas.

Catequistas
(Ver todo o aviso para catequistas
que começa na página anterior
(Palmeira) e que diz respeito
também aos catequistas de
Curvos

Ida dos idosos a Fátima
Embora sem me terem pedido,
avisa-se que a ida a Fátima é na
próxima 4.ª feira e os transportes
funcionam como o costume, nos
locais habituais e a partir das 6h30
da manhã.

Jornadas Desportivas
Éste domingo, com início às 10h00
e chegada prevista para as 12h30:
Caminha e Passeio com Yoga.
Participação gratuita


