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N.º  987 – Semanas de 12 a 18 de Outubro  de 2009

XXVIII Domingo do Tempo Comum - Ano B

Uma antiga lenda budista narra a
história de dois monges, o mestre e
o aprendiz, que faziam uma grande
viagem e, numa noite, para pernoitar,
ficaram na casa de um pastor pobre.
O pastor tinha apenas um bem, uma
cabra. Recebeu-os muito bem e
estava muito orgulhoso em poder
partilhar o leite da sua cabra com os
seus convidados. Antes de partirem
o aprendiz estranhou o facto de o seu
mestre não dirigir qualquer tipo de
agradecimento ao pastor, e interrogou-
o se não o iria fazer. O mestre disse
que não iria agradecer, mas formulou
uma prece: que a cabra morresse. A
lenda termina dizendo que o apego
que aquele pastor tinha para com a
sua cabra estava a bloquear a sua
sabedoria e impedia-o de ser total-
mente livre.

E a passagem do Evangelho que
lemos neste Domingo é sobre isto

mesmo. Um jovem vem ter com
Jesus e pergunta-lhe o que tem de
fazer para alcançar a vida eterna.
Argumenta que respeita todos os
mandamentos e, face a isto, Jesus
diz-lhe: “vai vender tudo o que tens,
dá o dinheiro aos pobres [...], depois
vem e segue-Me” (Evangelho). Devido
à sua grande riqueza o jovem não foi
capaz de atender ao pedido de
Jesus, que acabou por afirmar:
“Como será difícil para os que têm
riquezas entrar no reino de
Deus”(Evangelho).

O que está em causa não é so-
bretudo o ter muitas riquezas, mas
sim o apego que estas podem cau-
sar, e como podem ser limitadoras
para a nossa liberdade. Mesmo o po-
bre pastor da lenda não tinha muitas
riquezas mas vivia apegado ao pouco
que tinha. O grande desafio de Jesus
é que sejamos...(continua na pág. 4)

Continuação da 1.ª página
...capazes de nos “desapegarmos”
para podermos acolher e viver de
forma plena a sua mensagem.

Para o conseguirmos contamos
com a Palavra de Deus que nos
ilumina o caminho e com a sabedo-
ria, o maior de todos os bens.

“A palavra de Deus é viva e eficaz”
e é por si própria, isto é, apenas por
ser Palavra de Deus, por aquilo que
pode inspirar nas nossas vidas. O
Evangelho deste Domingo deve ser
também para nós fonte de uma vida
autêntica, em que o materialismo
desocupe o lugar cimeiro das nossas
vidas e dê lugar ao desapego, pondo
aquilo que temos ao serviço de algo
maior, colocando-o como meio para
melhor seguirmos aquele que é o
Caminho, a Verdade e a Vida.

Os "mais" e os "mínimos"
do Evangelho

Há dias, enquanto preparava este
comentário, alguém me procurava
para pagar a "premissa...Queria estar
em dia... mas com o mínimo...

Creio que é a realidade de muitos
cristãos: foram educados numa
religião dos mínimos: confessar uma
vez por ano, comungar só pela
páscoa, uma missa aos domingos...

E a Liturgia de hoje lembra-nos que
devemos escolher sempre o mais ,
desejar sempre algo mais.

O jovem Rei Salomão na 1.ª leitura,
depois de coroado vai ao templo
oferecer um sacrifício a Deus.

Deus, satisfeito, diz-lhe: “Pede-me

Ter muito não é mau...Estar apegado a tudo é péssimo

o que queres... e eu te darei...”Ao que
Salomão replicou: “Sou um adoles-
cente... dai-me um coração sábio ,
capaz de julgar o vosso povo e discernir
entre o Bem e o Mal...”

O pedido agradou a Deus porque Sa-
lomão escolheu a Sabedoria  como
Bem maior , preferível ao poder e às
riquezas...

O Evangelho, narra a escolha do
Jovem rico .

Jesus ensina aos discípulos as
exigências do Reino  e as condições
para integrar a comunidade messiâ-
nica. Um jovem ajoelha-se diante de
Jesus e pergunta: “Que devo fazer
para conseguir a vida eterna?”

Inicialmente, Jesus propõe-lhe os
Mandamentos.

O Jovem responde que já observa tu-
do isso... E quer algo mais...

Então Jesus olha-o com amor e
“Convida-o”  a integrar a comunidade
do Reino, apontando o caminho:

Desfazer-se dos bens terrenos;
Partilhar  com os mais pobres;
Seguir  Jesus no seu caminho de

amor e entrega.
Era o “algo mais”  que lhe faltava

para passar da vivência tradicional  da
religião, para uma vivência radical,
mais generosa.

 O Jovem não tem coragem de dar
um passo a mais...e retira-se triste.

Jesus comenta:  “Como é difícil a
um rico entrar no Reino de Deus!”

A reacção do Jovem rico evidencia
um facto: a riqueza é um obstáculo
no caminho do Reino.



3

12

 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 13: na Capela S. Torcato :
Às 18h30: terço; às 18h50:
Eucaristia por:

- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 15: na capela da Rateira:

às 18h30: terço; às 18h50 por:
- António Cunha  m.c. viúva
- António Joaquim, Laurinda e Abílio,

Rui Filipe Faria  m.c. Teresa (sobrinha)
Sábado – 17:   Às 19h15:
- Aniv. António Maria Costa Leme

m.c. irmãos
- Aniv. Carlos Gonçalves da Rocha

m.c. filha Fátima
Domingo – 18:   Às 9h30 por:
- Por Abílio Sá Viana e a S. Bento e

S. Cláudio  m.c. Maria Ch. Rodrigues

  Servir altar 17/18 Outubro
 Sábado- 17:  às 19h15: Acólitos:

3 elementos  do grupo 7  da Catequis-
ta Filipa Valverde (6.º ano); Leitores:
3 elementos do grupo 10 , da
Catequista Manuela Freitas (9.º ano)

Domingo- 18:  Às 9h30:  Acólitos:
Casal voluntário ou outros; Leitores:
Céu, António Sá e Licínia Martins

Catequese Paroquial
De referir que a Catequese será

toda  às 18h00  (enquanto não mudar
a hora) e terminará às 18h50.
Haverá um pequeno intervalo de
20 minutos, preparando assim a
Eucaristia das 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
Pároco.

Intenções de Missas
2.ª F- 12: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- 30.º dia por M. Lurdes Fernan-

des Pereira  m.c. Confraria Sant.
- Porfírio Venda Silva  m.c. filho
4.ª F- 14: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Aniv. Maria Celeste Per. Faria

m.c. filha Amélia
- Pais (Carolina e Albino) de

Fernanda capitão
6.ª F- 16:  às 18h45:
- Aniv. Armindo Morais m.c.família
- Fernando da Costa Pereira  m.c.

Laurinda Ribeiro
Sábado – 17: -  Às 18h00:
- Júlia Matos, seu pai, avós e tios

m.c. Ana Maria Santos
Domingo – 18:  Às 8h00 - Povo
- Às 11 horas:  Ao Santíssimo

Sacramento  m.c. Confraria
Atenção:  precedida de Adoração

Eucarística de Contemplação,
em silêncio, apenas reflectindo e
olhando a Hóstia Consagrada.

- Às 15h30: na freguesia dos
Feitos,  entrada solene e tomada
de posse do novo Pároco, Padre
Viana, amigo e conterrâneo de S.
Paio de Antas, a quem desejamos,
desde já, muitíssimas felici-dades.

Servir altar 17/18 Outubro
Sábado - 17:  às 18h00: Acólitos:

5.º ano da Catequista Patrícia
Fernandes; Leitores:  10.º ano da
Catequista Paula Ruivo
Domingo- 18:   Às 8h00:  leitores :
IMaria Afonso, José Per. Venda e

Susana Marques Salmista: 5 ; Às
11h00:  Paula Miranda, Luis carlos e
Natália Brito; Salmista: 1

Feirinha das Missões
Neste mês de Outubro, dedicado às
Missões, a Igreja lembra-nos que todos
nos devemos sentir responsáveis pelas
Missões, distribuin-do riquezas espiri-
tuais e materiais que possuimos para
os que ainda vivem na miséria.
Em sintonia com a liturgia de hoje,
Cristo continua a dizer-nos: "vai vende
tudo o que tens...dá aos pobres" É o
"algo mais" do evangelho.
Em Palmeira , nos finais das 3 missas
deste fim de semana (de 10 e 11) e
durante a tarde/manhã, a Ana Lima  vai
promover uma feirinha a favor das
Missões. Dá "algo mais".
Catequese arranca com falta

de Catequistas
Aconteceu, mais uma vez, aquilo que

acontece todos os anos. A paróquia tem-
se distraído com o aumento da sua
população e tem descuidado as es-
truturas humanas na formação de qua-
dros de Catequistas. Depois..o resulta-
do é este: não temos catequistas sufi-
cientes.

Contra o que cheguei a pensar, tive
que ser eu a organizar de novo a Cate-
quese deste ano. Não saí da freguesia.
Por isso, vou.......(Continua página 3)

Passeio anual do Grupo Coral
Dia 25 de Outubro.

Para quem quiser  (mesmo sem ser cantor.)
Guimarães  (teleférico), Gerês, Terras do
Bouro, Mixões da Serra, Vila Verde.
Preço: 25,00 •, com  almoço em S. Bento.
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Paróquia de Curvos
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 Salão.

Estes 3 grupos,  apesar de não
terem catequese ao Sábado (por
conveniência de Salas), estão obri-
gados a frequentar a Eucaristia  jun-
tamente com todos os outros.

Continuação Página Palmeira
 ... cumprir a minha obrigação. Mas
não posso fazer "das tripas coração".
Assim, ao menos inicialmente, haverá
turmas sem catequese.

Refiro-me concretamente às duas
turmas do 6.º ano e às 3 turmas do
8.º ano. Os seus grupos estarão afixa-
dos no placard como os outros.
Mas...não terão catequese até que se
encontre alguém, minimamente prepa-
rado, para exercer esse cargo que é
de responsabilidade.

Continuaremos a tentar. Pensamos,
até, convidar alguém doutras fregue-
sias. Vergonha das vergonhas para
Palmeira . Mas tem que ser.

E afinal, ainda há dias vi tanta gente
capaz, em dia de trabalho, a erguer
bandeiras (não interessa a cor), dis-
tribuindo lembranças e adiantando
talvez promessas...Pobre sociedade
que posterga valores e envereda por
utopias ingénuas e balofas, muito
próprias de quem caminha sem rumo,
apenas atrás de cantos de sereias que
cada vez mais vão desafinando no
contexto mundial em que vivemos


