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N.º  984 – Semanas de 21 a 27 de Setembro  de 2009

XXV Domingo do Tempo Comum - Ano B

A liturgia do 25º Domingo do Co-
mum convida os crentes a prescindir
da “sabedoria do mundo” e a escolher
a “sabedoria de Deus”. Só a “sabe-
doria de Deus” – dizem os textos
bíblicos deste domingo – possibilitará
ao homem o acesso à vida plena, à
felicidade sem fim.

O Evangelho apresenta-nos uma
história de confronto entre a “sabe-
doria de Deus” e a “sabedoria do
mundo”. Jesus, imbuído da lógica de
Deus, está disposto a aceitar o pro-
jecto do Pai e a fazer da sua vida um
dom de amor aos homens; os discí-
pulos, imbuídos da lógica do mundo,
não têm dificuldade em entender essa
opção e em comprometer-se com
esse projecto. Jesus avisa-os, con-
tudo, de que só há lugar na comuni-
dade cristã para quem escuta os
desafios de Deus e aceita fazer da
vida um serviço aos irmãos, particu-

larmente aos humildes, aos peque-
nos, aos pobres.

A segunda leitura exorta os
crentes a viverem de acordo com a
“sabedoria de Deus”, pois só ela
pode conduzir o homem ao encontro
da vida plena. Ao contrário, uma vida
conduzida segundo os critérios da
“sabedoria do mundo” irá gerar
violência, divisões, conflitos, infelici-
dade, morte.

A primeira leitura avisa os crentes
de que escolher a “sabedoria de
Deus” provocará o ódio do mundo.
Contudo, o sofrimento não pode des-
animar os que escolhem a “sabe-
doria de Deus”: a perseguição é a
consequência natural da sua coe-
rência de vida

O que é a “sabedoria do mundo”?
A “sabedoria do mundo é a atitude
de quem, fechado no seu orgulho e
auto-suficiência..(continua  página 4)

Continuação da 1.ª Página
...resolve prescindir de Deus e dos
seus valores, de quem vive pa-ra o
“ter”, de quem põe em primeiro lugar
o dinheiro, o poder, o êxito, a fama, a
ambição, os valores eféme-ros. Trata-
se de uma “sabedoria” que, em lugar
de conduzir o homem à sua plena
realização, o torna vazio, frus-trado,
deprimido, escravo. Pode apre-
sentar-se com as cores sedutoras da
felicidade efémera, com as exigên-
cias da filosofia da moda, com a
auréola brilhante da intelectualidade,
ou com o brilho passageiro dos tri-
unfos humanos; mas nunca dará ao
homem uma felicidade duradoura.

• O que é a “sabedoria de Deus”? A
“sabedoria de Deus” é a atitude da-
queles que assumiram e interiori-
zaram as propostas de Deus e se
deixam conduzir por elas. Atentos à
vontade e aos desafios de Deus,
procuram escutá-l’O e seguir os seus
caminhos; tendo como modelo de
vida Jesus Cristo, vivem a sua exis-
tência no amor e no serviço aos ir-
mãos; comprometem-se com a cons-
trução de um mundo mais fraterno e
lutam pela justiça e pela paz. Trata-
se de uma “sabedoria” que nem sem-
pre é entendida pelos homens e que,
tantas vezes, é considerada um re-
fúgio para os simples, os incapazes,
os pouco ambiciosos, os vencidos,
aqueles que nunca moldarão o
edifício social. ...

• Quem escolhe a “sabedoria de
Deus”, não tem uma vida fácil. Será

 incompreendido, caluniado, desautori-
zado, perseguido, torturado…Não deve-
mos ficar preocupados quando o mundo
nos persegue; devemos ficar preocu-
pados quando somos aplaudidos e
adulados por aqueles que escolheram
a “sabedoria do mundo”.

É que a “sabedoria do mundo” gera
inveja, contendas, falsidade, rivalidade,
desordem e toda a espécie de más
acções. Acaba por destruir a vida da
própria pessoa e por impedir a
comunhão dos irmãos. Ao contrário, a
“sabedoria de Deus” é “pura, pacífica,
compreensiva e generosa, cheia de
misericórdia e boas obras, imparcial e
sem hipocrisia”.

Muitos baptizados continuam a
conduzir a sua vida de acordo com a
“sabedoria do mundo”. Passam, com
indiferença, ao lado dos desafios que
Deus faz, instalam-se no egoísmo e na
auto-suficiência, vivem para o “ter”,
deixam que a sua existência seja
dirigida por critérios de ambição e de
ganância, recusam-se a fazer da sua
vida uma partilha generosa com os
irmãos. S. Tiago avisa: cuidado, pois a
opção pela “sabedoria do mundo” não
é um caminho para a realização plena
do homem; só gera infelicidade,
desordem, guerras, rivalidades,
conflitos, morte.

Nós, os cristãos, temos de estar
permanentemente num processo de
conversão para que a “sabedoria do
mundo” não ocupe todo o nosso
coração e não nos impeça de atingir a
vida plena.

A Sabedoria do mundo e...a de Deus
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 22: na Capela S. Torcato :
Às 18h30: terço; às 18h50:
Eucaristia por:

- Manuel Alves de Lima  m.c. viúva
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 24: na capela da Rateira:

às 18h30: terço; às 18h50 por:
-  Aniv. Florinda Fernandes Meira

m.c. filho Carlos
- Pela avó (Ana) de Maria Adelina

Lima
Sábado – 26:   Às 19h15:
- Senhora de Fátima  m.c. Marta

Correia
- Senhora de Fátima  m.c. Firmino

Martins Silva
Domingo – 27:   Às 9h30 por:
- Moisés e Bernardina Lomba  m.c.

Adosinda
- Padre Ângelo Faria Venda  m.c.

pessoas amigas

Servir altar 26/27 Setembro
 Sábado- 26:  às 19h15: Acólitos:

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

Domingo- 27:  Às 9h30:  Acólitos:
Luises; Leitores:  Adosinda, Alberto e
Elisa Viana

Reunião de Catequistas
O coordenador da Catequese, Sr.

Carlos Ermida, irá contactar
pessoalmente as catequistas, a fim
de fazer uma reunião preparatória do
Ano da Catequese que, como em
Palmeira, deverá começar no dia 10
de Outubro.

Espero, da minha parte, poder estar
também nessa reunião a dar o

Intenções de Missas
2.ª F- 21: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Maria José Miranda  m.c.

pessoas amigas
- M.ª Carmo Neiva m.c. Marinho
4.ª F- 23: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Aniv. Alice S. Gomes  m.c. filhos
- Maria Dolores Gaiolas e José

Alves Cachada  m.c. Maria Alice
6.ª F- 25:  às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- António Quintas e pais  m.c.

Lurdes Quintas
- Mário F. Neves  m.c. Ana Lima
Sábado – 26: -  Às 18h00:
- Aniv. Manuel Fernandes Pereira

m.c. irmã Florinda
- Amândio Lopes  m.c. esposa
Domingo – 27:  Às 8h00 - Pelo

Povo  - Às 11 horas:
- Alfredo Faria e esposa (Maria

Luz)  m.c. Alice Faria
- Almas  m.c. Deolinda Morais

Servir altar 26/27 Setembro
Sábado - 26:  às 18h00: Acólitos:
8.º ano da Catequese finda;
Leitores:  Ivone Rosa, Tiago
Santos e Catarina Quintas Faria.
Domingo- 27:   Às 8h00:  leitores :
Teresa Santos, Sargento Santos
e Rosa Martins Salmista: 1 ; Às
11h00:  Emília Correia, José Silva
Matos e Sara Dias; Salmista: 2

Ano da Catequese
arranca só em Outubro
Devido à acção de formação para

Catequistas que tem vindo a

decorrer em Esposende, a qual está a
ser frequentada por algumas catequistas
de Palmeira e Curvos, também devido à
ausência do Pároco no 1.º domingo de
Outubro, em viagem de cinco até aos
Açores, a catequese deverá começar
apenas no dia 10 de Outubro, em
Palmeira como em Curvos.

Preferimos começar bem, ainda que
mais tarde. Porém, afigura-se-me
enfrentarmos imensas dificuldades no
recrutamento de Catequistas, sobretudo
em Palmeira. Mas que grande confusão
reina por cá, como aliás em todo o lado!

Desfolhada à moda antiga
Está prevista para o dia 26 de Se-

tembro, às 21h30, num terreno parti-
cular pedido pela Junta para o efeito,
junto do Centro Paroquial, uma desfo-
lhada e malhada à moda antiga, a qual
contará com a presença de todos (ou
quase) os ranchos folclóricos do
Concelho.

Reviver o passado, sem ferir o pre-
sente, é uma maneira de cultivar a men-
talidade, sobretudo dos mais novos, para
a realidade do passado que passava por
um amor à terra donde advinham os prin-
cipais produtos para o nosso dia-a-dia.

A organização é dos serviços da
cultura e Turismo da Câmara, em
parceria com o Rancho Folclórico de
Palmeira e outras forças da terra.

Reunião de Catequistas
Sábado, 26, às 14h30, reunião demo-

rada, para a qual peço a presença de
todas as catequistas, actuais e candi-
datas. É muito importante esta reunião.
Não faltem, seja qual for a vossa posição
e disposição. Venham ter connosco

Contas da Associação das Almas - Ano

Paróquia de Curvos
incentivo necessário aos presentes,
para a árdua tarefa que os (as)
espera..
Formação específica nas
Equipas Paroquiais de Liturgia

(Palmeira e Curvos)
Tão breve quanto possível, vamos

tentar dar um conjunto de explicações
(aulas, se quiserem) a vários minis-
térios que fazem parte da vida da
paróquia. Entre esses, destacarei:

1. Acólitos (para os 6.º, 7.º e 8.º
anos da Catequese)

2. Leitores:  para os 9.º e 10.º anos
da Catequese e outros leitores
actuais ou candidatos a sê-lo.

3. Sacristão:  recorrendo ao
voluntariado

4. Turiferário e cruciferário , para
as procissões e missas cantadas.

5. Os ministros extraordinários
da Comunhão e sua importância e
organização na Paróquia. Já agora
aviso que desejaria ter mais um novo
ministro da Comunhão masculino em
Curvos e mais um em Palmeira (tanto
homem como senhora). A formação
para eles será das 9h30 do dia 17
de Outubro  às 17h00 do dia 18 de
Outubro, com investidura

6. Já agora lembro a formação
anual obrigatória  para os ministros
da comunhão:

- Ou 7 de Novembro em Barcelos
(Centro Paroquial de Barcelinhos) das
9h30 às 12h00;

- Ou 9 de Janeiro de 2010, nas
Caxinas, das 9h30 às 12h00, com
recondução das 14h30 às 17h00.


