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N.º  983 – Semanas de 14 a 20 de Setembro  de 2009

XXIV Domingo do Tempo Comum - Ano B

O desenvolvimento humano
integral, requer uma visão
transcendente da pessoa, tem
necessidade de Deus: sem Ele, o
desenvolvimento ou é negado ou
acaba confiado unicamente às
mãos do homem, que cai na
presunção da auto-salvação e
acaba por fomentar um desen-
volvimento desumanizado. Aliás,
só o encontro com Deus permite
deixar de “ver no outro sempre e
apenas o outro”, para reconhecer
nele a imagem divina, chegando
assim a descobrir verdadeira-
mente o outro e a maturar um amor
que “se torne cuidado do outro e
pelo outro”.

Da Encíclica “A Caridade na
Verdade”, do Papa Bento XVI

Leituras:  E vós, quem dizeis
que Eu sou? Jesus dirige a per-
gunta a todos e cada um de nós.

Antes de a colocar aos discípulos,
suscitando a confissão de fé de
Pedro, o Senhor fez-lhes uma
outra pergunta: Quem dizem os
homens que Eu sou? Num tempo
em que a figura de Jesus é
rodeada de um interesse que,
não raro, degenera numa
controvérsia que tantas vezes
serve apenas para nos confundir,
levemos estas questões para
casa e façamos delas tema da
nossa reflexão semanal. Uma
pista para a nossa meditação
pessoal pode ser esta: a
identidade de Cristo passa pelas
palavras que Ele proferiu a
seguir, anunciando a Sua Paixão
e Morte. Por ser um paradoxo, a
nós – aliás a Pedro - custa-nos a
entrar na cabeça. Talvez nos fosse
mais cómoda outra verdade.

A história ...(continua na página
4)

Continuação da 1.ª Página
... cabeça. Talvez nos fosse mais
cómoda outra verdade.

A História da Igreja andou muitas
vezes às voltas com a questão do
lugar da fé...e das obras na sal-
vação de cada ser humano. As lei-
turas e interpretações muito fe-
chadas de alguns textos da Sagra-
da Escritura – como alguns dos
textos que lemos neste Domingo
– levaram a que os cristãos se
dividissem nas interpretações que
faziam e, consequentemente, se
separassem. Se a profissão de fé
de Pedro é a base da salvação
de cada cristão, porque a salva-
ção passa pela fé em Jesus, Filho
de Deus, o Salvador, sabemos
também que a nossa fé se deve
manifestar no nosso pensar e agir,
numa palavra, nas nossas obras
a favor dos irmãos. Daí a expres-
são de S. Tiago «A fé sem obras
está morta». A fé e as obras são
as duas faces de uma mesma mo-
eda, que junta o dom gratuito de
Deus à nossa vontade e esforço
no sentido de cumprir com a sua
vontade.  Mesmo que a Sua von-
tade implique a renúncia a nós
próprios, implique sermos rejei-
tados pelos que são considerados
os modelos da nossa sociedade,
tal como Jesus o foi. O seu anún-
cio de sofrimento não foi bem
aceite, nem pelos que o seguiam
de perto. Mas Ele sabia escolher

a vontade suprema que é a vontade
do Pai. Ele foi o Servo sofredor de
que a 1.ª leitura nos fala, que, ape-
sar do sofrimento pelo qual o obri-
garam a passar manteve a sua con-
fiança sempre firme no Senhor
Deus.

É difícil estabelecer prioridades
nos muitos objectivos que temos a
alcançar na nossa vida. Mas temos
uma espécie de bom senso que nos
leva a rejeitar algumas coisas boas
para podermos alcançar coisas ain-
da melhores. Essa rejeição pode,
no imediato, trazer-nos alguma tris-
teza e algum sofrimento. Mas são
tristeza e sofrimento premiados pelo
bem maior que se alcança posteri-
ormente. Jesus soube fazer esta
gestão de prioridades, não rejei-
tando o sofrimento que traria um
grande bem a cada um de nós: a
nossa salvação. Será que somos
capazes de fazer com ele esta ges-
tão, ou preferimos o contentamento
imediato que seduziu Pedro?

Esposende 2000 - Piscinas
- Actividades desportivas e

Recreativas - Aviso
Estão abertas inscrições para fre-
quência de Natação, nas piscinas de
Esposende e Forjães. Os interessados
poderão escolher entre a Natação,
Hidroginástica e Hidroterapia.
As renovações decorrem de 1 a 15 de
Setembro e as novas inscrições de 16
a 30 de Setembro. O início das aulas
será a 1 Outubro. Inscrições nos locais.

E vós, quem dizeis que Eu sou?
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 15: na Capela S. Torcato :
Às 18h30: terço; às 18h50:
Eucaristia por:

- Aniv. Manuel Gonçalves Rodrigues
m.c. viúva

- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 17: na capela da Rateira:

às 18h30: terço; às 18h50 por:
-  Aniv. Aires J.  Marques  m. Fátima
- Pais (José e Felícia) de Alfredo

Igreja Lopes
Sábado – 19:   Às 12h00 por:
- Bodas de Ouro matrimoniais  do

casal Emílio Santos Rodriguers e
Laurinda Gonçalves Silva

Às 19h15:
- Por Maria Auxília Cardoso  m.c. filha

Rosa Maria
- Bernardina Alves da Lomba  m.c.

Helena Rodrigues
Domingo – 20:   Às 9h30 por:
- Maria Martins Mano  m.c. prima

Manuela Freitas
- Álvaro Moreira Dias  m.c. filho João

Servir altar 19/20 Setembro
 Sábado- 19:  às 19h15: Acólitos:

8.º ano da Catequese finda; Leitores:
Ângela, Lionel e Andreia Faria

Domingo- 20:  Às 9h30:  Acólitos:
Glória e Juliana Oliveira; Leitores:  Céu
Afonso, António Sá e Licínia Martins

Contas Confraria do Senhor
Receitas:
- Saldo do ano anterior: 408,60 •
- Peditório ano 2009: 1.480,90 •
- Esmolas 2008 e 2009: 305,52 •
- Total de receitas:  2.195,02 •
Despesas:
- Missas cantadas: 135,00 •

Intenções de Missas
2.ª F- 14: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Aniv. José L. Dias  m.c. família
- Aniv. Ana Alves Fernandes Neto

m.c. filho Manuel
4.ª F- 16: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- 7.º dia  por Maria de Lurdes Fer-

nandes Pereira
- Aniv. Ana Rosa Fernandes  m.c.

filha Deolinda
- Aniv. Fernando da Costa Pereira

m.c. mãe
6.ª F- 18:  às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Aniv. Maria Emília Martins Silva

m.c. filha Paz
- Aniv. Carolina Rodrigues Torres

m.c. filha Lurdes
Sábado – 19: -  Às 18h00:
- Rosa e António Poças  m.c.

Fernanda capitão
- Laurinda Dias e Albino Martins

m.c. netos Jorge e Paula
Domingo – 20:  Às 8h00 - Pelo

Povo  - Às 11 horas:
- Ao Santíssimo Sacramento

(cantada)  m.c. Confraria
Atenção:  precedida de Adoração

a partir das 10h00

Servir altar 19/20 Setembro
Sábado - 19:  às 18h00: Acólitos:
8.º ano da Catequese finda;
Leitores:  Sónia Nogueira, José
Silva Matos, Luisa Capitão.
Domingo- 20:   Às 8h00:  leitores :
Maria Afonso, José Per. Venda e
Marlene Quinta Salmista: 4 ; Às

11h00:  Paula Miranda, João Cepa e
Natália Brito; Salmista: 5

Início das Aulas
O ano escolar vai começar (já co-

meçou para os professores).
Durante 37 anos fui professor. Presen-

temente, estou aposentado pelo ensino.
Dou graças a Deus pelo que fui. Mais

graças dou pelo que não sou agora
(professor).

 É que nestes conturbados tem-
pos...tudo é difícil, até ser professor,
como ser padre, como ser pai ou mãe,
como ser autoridade etc.

 Apesar de tudo...tenho saudades de
ser professor. O convívio com alunos e
professores, os casos inéditos que
aconteciam na vida duma pessoa, as
situações diversas e específicas de
cada aluno, a sua irreverência e...por
vezes a falta de educação...tudo era
aliciante, mas por vezes aborrecido,
também.

 Não tenho acompanhado o processo
de reformas do ensino, ultimamente. A
não ser aquilo que tem sido mais visível,
aos olhos da opinião pública: as greves
ou manifestações dos professores. Lá
saberão das razões por que se mani-
festam, (saberão todos?). Mas uma
coisa é certa: já há muito tempo  que
um ano lectivo não acabava tão bem
como o último e um novo ano lectivo
não começava tão bem como o que vai
começar. Ou não será assim? Aceito
opiniões diferentes que...quando
fundamentadas..poderão ser publicadas
até neste boletim..(continua na pág. 3)

Contas da Associação das Almas - Ano
de 2008
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Paróquia de Curvos
- Fogo da Páscoa: 395,00 •
- Flores festa Senhor: 164,50 •
- Grupo Coral: 125,00 •
- Flores (Páscoa): 34,50 •
- Serviço do Pároco: 120,00 •
- Fogo Festa do Senhor: 310,00 •
- Outras despesas: 135,09 •
- Total de Despesas: 1.419,09 •
- Saldo:  775,93 •

Colectas do Mês de Agosto :
2 de Agosto: 203,50 •
9 de Agosto: 148,73 •
15 de Agosto:91,00 •
16 de Agosto: 100,28 •
23 de Agosto: 158,14 •
30 de Agosto: 111,54 •
Sagra Família (2 coros): 39,26 •

Continuação da Página anterior
Início das Aulas em Palmeira
Exmo. Sr. Padre Armindo ,
Vimos por este meio solicitar o

favor de publicar, no próximo
boletim paroquial, as informações
relativas ao início das actividades
escolares nas duas escolas  do
1.º ciclo, de Palmeira de Faro:
- Início das aulas - 14 de Se-

tembro, das 10h às 12h;
- Reunião de encarregados de

educação - 14 de Setembro, às
18h30, nos respectivos estabeleci-
mentos de ensino.
Sem mais de momento, agra-

decemos com os melhores cumpri-
mentos. Os Coordenadores:
Maria de Lurdes Neiva/ José

Abreu do Pilar


