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N.º  986 – Semanas de 5 a 11 de Outubro  de 2009

XXVII Domingo do Tempo Comum - Ano B

Jesus continua o seu caminho. Os
fariseus querem saber se é permitido
ao homem abandonar sua mulher.
Marcos imagina uma discussão
pública, na presença da multidão, visto
que o matrimónio interessa a todos.
Jesus aceita o desafio, mas se recusa
a ver o casamento a partir de
permissões ou restrições. Contrapõe
à lei de Moisés o projeto original de
Deus que busca uma relação de
igualdade e de comunhão entre
homem e mulher no casamento. Não
basta uma lei de proteção à mulher
se o homem continua ocupando um
lugar superior em relação a ela.

Ao contexto geral do casamento
pertencem também as crianças. Eram
desejadas e estimadas, mas não
gozavam de plena consideração,
enquanto não se tornassem adultas
capazes de observar a lei.

Exactamente por isso têm livre
acesso a Jesus e se tornam, pela sua
simplicidade (sem preconceitos) e
pelo espírito filial, um sinal de como

acolher o reino de Deus.
Desde o início da bíblia, Deus

revelou que a relação amorosa entre
o homem e a mulher é o mais forte
sinal da sua aliança com a huma-
nidade. Jesus confirma isso e, quan-
do reuniu os companheiros para
fazer parte da sua comunidade, fez
com eles uma aliança de amizade.

Na última ceia, disse aos dis-
cípulos: “Já não vos chamo servos,
mas amigos, porque vos comuniquei
tudo o que recebi de meu Pai”.
Mesmo assim foi traído por um
amigo.

 Pode acontecer, tanto no casa-
mento como na amizade, que, por
qualquer motivo, de uma hora para
outra uma pessoa ponha a perder
uma relação construída com esforço
e fidelidade. Mas, apesar disso, a
relação amorosa e a amizade são
os sinais mais sensíveis do rosto de
Deus brilhando na terra dos
humanos. Disse alguém quando
estava na pri-..(continua na página 4)

Continuação da 1.ª página
...são por ter sido traído por um
amigo: “A amizade sempre pode
ser traída.  O próprio Jesus passou
por isso. Devemos ser mais
cuidadosos na escolha das pessoas
de nossa confiança. Mas se não
confiarmos em alguém, que alegria
ainda teria esta vida?”

A celebração litúrgica é renovação
da aliança de Deus com o seu povo
e momento de retomar o caminho da
convivência humana, como a única
saída para os conflitos e como sinal
da comunhão com Deus. É tempo
de assumir a paciência diante dos
fracassos que possam ter acon-
tecido; “o fracasso de um amor, não
é o fracasso do amor”, lembra
alguém. É sempre tempo de desper-
tar o coração para buscar a unidade
em cada encontro e amizade.
  Ainda a respeito do matrimónio e
da família, de que nos fala o evan-
gelho, ouçamos o que diz António  Gil
Mata, no Jornal de Coruche:
 «Tempos virão em que a socie-
dade voltará a sentir necessidade
duma família estável, centrada no
casamento naturalmente heteros-
sexual, assente numa relação uni-
tiva e procriativa, em que cada feto
gerado será precioso, voltando a
haver condições para uma harmo-
niosa e profícua educação das
crianças e dos jovens, aprendendo
a dominar e a superar os instintos
inferiores e promovendo e desen-
volvendo as faculdades superiores.
É este o sentido da educação do
género humano. Todos somos
con-vidados a ser profetas desse

"E os dois formarão uma só carne"

novo amanhã. Saibamos entender
qual a nossa missão, o que está ao
nosso alcance fazer e não esque-
çamos que, ao contrário do que
agora se pensa, o passado é
ciclicamente a fonte de renovação
do futuro».

Ainda a propósito deste tema, e da
leviandade com que se fala da família,
do casamento e da preparação para o
mesmo, D. Joaquim Gonçalves, bispo
de Vila Real, na ordenação episcopal
de D. Manuel Linda, novo bispo auxiliar
já a trabalhar em Braga, alertou para o
relativismo em que os cristãos vão
vivendo a sua fé e valores, dizendo:

"Uma vadiagem mental" , que con-
siste em andar constantemente em
busca de opiniões sem nunca chegar
a certezas de nada...a par duma "lei-
tura engenhosa" que se vai fazendo do
preceito evangélico de "dar a César o
que é de César e a Deus o que é de
Deus” são formas subtís da «resis-
tência do mundo» que torna difícil,
actualmente, o ministério da Igreja.
Essa "leitura engenhosa"  acontece
quando «César se faz exegeta,
apóstolo do laicismo,  e tende a ocu-
par toda a estrada da vida e a fazer de
nós empresários de ritos e procissões.
  O drama dessa vaidade é que ela
destrói gradualmente os fundamentos
da própria estrada», alertou.

Por isso, “dar a César o que é de
César e a Deus o que é de Deus”
constitui um grande desafio pastoral:
torna-se necessário aprender a rezar
com os olhos abertos e a não ajoelhar
diante de César porque isso é idolatria;
e César deve reconhecer que “não
passa de um simples homem, por
muita dignidade que possa ter”.
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 06: na Capela S. Torcato :
Às 18h30: terço; às 18h50:
Eucaristia por:

- Joaquim Ch. Amorim  m.c. Aurora
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 08: na capela da Rateira:

às 18h30: terço; às 18h50 por:
- Auxília Cardoso, Joaquim Brito e

Afonso Couto  m.c. Rosendo  Portela
Gonçalves

Sábado – 10:   Às 19h15:
- Aniv. Adão Boaventura  m.c. Viúva
- Aniv.Manuel Augusto Gonçalves

Silva  m.c. filhos
Domingo – 11:   Às 9h30 por:
- Aniv. Bernardina Lomba  m.c. filhos
- Aniv. Rui Filipe Faria  m.c. pais

Servir altar 10/11 Outubro
 Sábado- 10:  às 19h15: Acólitos:

3 elementos  do novo 9.º ano da
Catequese; Leitores: Catequese

Domingo- 11:  Às 9h30:  Acólitos:
Casal voluntário ou outros; Leitores:
fernanda Lomba, Carlos Ermida e
Glória Afonso

Catequese e catequistas
1.º ano:  Maria Fátima Viana
2.º Ano:  Dulce Gabriela Gonçalves

Faria (grupo 2) e Rosa Maria Silva
Gonçalves (grupo 3)

3.º Ano:  Maria Alice Rodrigues
Miranda e Teresa Sobreiro (grupo 4)

4.º Ano:  Carlos Manuel G. Silva
Lima (grupo 5)

5.º Ano:  Paula Cristina Boucinha
Dias Ribeiro (grupo 6)

6.º Ano:  Filipa Margarida Silva
Valverde (grupo 7)

7.º Ano:  Carlos Filipe M. Vale

Intenções de Missas
2.ª F- 05: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Não Há Missa
4.ª F- 07: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Pelos avós (José e Maria) de

Erverina Cruz
- Carlos Filipe  m.c. irmãos
6.ª F- 09:  às 18h45:
- Manuel Silva Vale  m.c. irmã e

sobrinho Pedro Jorge  m.c. mãe
- Maria Faria Neves  m.c. mãe
Sábado – 10: -  Às 18h00:
- Pelas Almas  m.c. António

Marques cachada
- Pelas Almas  m.c. Lurdes

Passos Faria
Domingo – 11:  Às 8h00 - Povo
- Às 11 horas:  por
- Delfino Vilar e Laurinda Linhares

m.c. filho Vilar
- Amândio Lopes  m.c. amigos

Servir altar 10/11 Outubro
Sábado - 10:  às 18h00: Acólitos:
Voluntários da Catequese nova;
Leitores:  A tirar da Catequese.
Domingo- 11:   Às 8h00:  leitores :
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros Salmista: 3 ; Às
11h00:  Paula Miranda, Cabo Lima
e Lurdes Santos; Salmista: 4

Catequese arranca a 10
de Outubro.

Neste boletim quero apenas dizer
que as listas dos grupos estarão
afixadas a partir da próxima 4.ª
feira, dia 7, nos vidros do alpendre
do Centro Paroquial. Talvez nessa

altura já se saiba quem são as Cate-
quistas e quais os grupos que não vão
ter catequese, logo no início. É que
estamos a "negociar" com  pessoas que
podem vir a ser catequistas.

Em todo o caso, no sábado, dia 10, a
partir das 14h30, no auditório, será a
vez da Catequese da Infância (1.º ao
6.º ano) se apresentar, enquanto que a
da adolescência (7.º ao 10.º ano) será
a partir das 16h00.

Nova reunião para Catequis-
tas 3.ª feira, dia 6, às 20h30.

Contas da Festa do Sr. dos
Desamparados - 2009

Resumo:
Receitas: 13.763,50•
Despesas: 13.594,75•
Despesas assim descriminadas:
1. Três Ranchos Folclóricos: 1.100,00•
2. Fanfarra: 750,00•
3. Arraial + Iluminação: 1.500,00•
4. Tipografia: 1.200,00•
5. Conjuntos Musicais: 4.200,00•
6. Aluguer do Palco: 500,00•
7. Florista: 1.200,00•
8. Aluguer do Bar: 150,00•
9. Andores: 300,00•
10. Figurados: 310,00•
11. Fogueteiro: 1.800,00•
12. Grupo Coral: 120,00•
13. Missa da Festa: 25,00•
14. Sermões: oferta do Pároco
15. Seguro do fogo: 51,65•
16. Direitos de Autor: 234,10•
17. Licenças: 16,00•
18. EDP: 138,00•
Saldo Positivo  (entregue à Fabri-

queira): 168,75•
Em nome pessoal e da Paróquia,

obrigado á Comissão

Paróquia de Curvos
Ermida (grupo 8)

8.º Ano:  Natália Maria Silva Branco
(grupo 9)

9.º Ano:  Maria Manuela Viana
Freitas Oliveira (grupo 10)

10.º Ano:  Ângela Cristina Venda
Faria (grupo 11)

De referir que a Catequese será
toda  às 18h00  (enquanto não mudar
a hora) e terminará só com a
Eucaristia (às 19h15  (enquanto não
mudar a hora). Pelo que é obrigatória
a presença de crianças a adolescen-
tes e suas Catequistas na Eucaristia.
Excepções serão tratadas com o
Reitor

Quanto  aos grupos 6  da catequista
Paula Ribeiro (5.º ano), grupo 7  da
Catequistas Filipa Valverde (6.º ano)
e grupo 10  da Catequista Manuela
Freitas (9.º ano), terão Catequese à
6.ª feira, às 19h15, no final do Centro.
Será no Salão, sendo a Catequista
Filipa encarregada por abrir e
fechar o salão e marcar falta às
Catequistas.

Estes 3 grupos,  apesar de não
terem catequese ao Sábado (por
conveniência de Salas), estão obri-
gados a frequentar a Eucaristia  jun-
tamente com os outros todos, sendo
até aqueles que mais vezes vão fazer
parte da lista de acólitos, semanal-
mente anunciada no Boletim.

Desejo um bom ano de Cate-
quese, com bons (boas) Cate-
quistas, bons Catequizandos e
Assiduidades exemp lares


