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N.º  1016 – Semanas de  3 a 9 de Maio de 2010

5.º Domingo de Páscoa - Ano C

O tema fundamental da liturgia
deste domingo é o do amor: o que
identifica os seguidores de Jesus
é a capacidade de amar até ao dom
total da vida.

Na primeira leitura apresenta-se
a vida das primeiras comunidades
cristãs a viverem no amor. No meio
das vicissitudes e das crises, são
comunidades fraternas, onde os
irmãos se ajudam, se fortalecem
uns aos outros nas dificuldades, se
amam e dão testemunho do amor
de Deus. É esse projecto que
motiva Paulo e Barnabé e é essa
proposta que eles levam, com a
generosidade de quem ama, aos
confins da Ásia Menor.

A proposta cristã resume-se no
amor. É o amor que nos distingue,
que nos identifica; quem não aceita
o amor, não pode ter qualquer
pretensão de integrar a comu-

Continuação da 1.ª página
..vida. É este o amor que vivemos
e que partilhamos?

Por um lado, a comunidade de
Je-sus tem de testemunhar, com
gestos concretos, o amor de
Deus; por outro, ela tem de de-
monstrar que a utopia é possível
e que os homens podem ser
irmãos. É esse o nosso teste-
munho de comunidade cristã ou
religiosa? Nos nossos comporta-
mentos e atitudes uns para com
os outros, os homens descobrem
a presença do amor de Deus no
mundo? Amamos mais do que os
outros e interessamo-nos mais do
que eles pelos pobres e pelos que
sofrem?

“Dou-vos um mandamento
novo: que vos ameis uns aos
outros”. Que bela novidade!
Como se fosse Jesus a inventar o
amor! Os homens e as mulheres
não esperaram que Jesus viesse
para saber um pouco o sentido da
palavra “amor” e do verbo “amar”!
Aliás, o mandamento de “amar o
seu próximo como a si mesmo”
encontra-se já no Livro do
Levítico. Então, como compreen-
der esta “novidade”? O próprio
Jesus dá-nos a chave: “Como Eu
vos amei, amai-vos também uns
aos outros”. Só olhando Jesus
saberemos como Ele nos amou.
A sua própria vida é uma prática
desta palavra. E isto vai para além
daquilo que, humanamente, po-
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demos fazer. Ele diz-nos para
perdoar setenta vezes sete, isto é,
sem colocar qualquer limite ao
perdão. “Amai os vossos inimigos
e rezai pelos vossos persegui-
dores”… “Pai, perdoai-lhes porque
não sabem o que fazem”… São
João escreve que “tendo amado os
seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim”, isto é, até à
plenitude do amor cuja Fonte é o
seu Pai. Sim, a maneira de Jesus
nos amar ultrapassa a nossa
maneira de amar. Neste sentido, o
amor que Ele nos convida a viver
entre nós é mesmo novo! Mas há
mais! Porque as exigências de um
tal amor podem parecer desme-
didas, fora do nosso alcance, e
deixar-nos no desespero: nunca
chegaremos aí! Ora, é preciso
compreender bem o “como Eu vos
amei”. Jesus não nos diz: “Eu amei-
vos. Agora, desenrascai-vos, fazei
esforço para Me imitar!” Ele diz-
nos: “Como Eu, que vos amo e vos
dou o amor infinito do Pai, deixai-
vos amar, como uma criança que
se deixa tomar nos braços da sua
mãe e do seu pai. Vinde até Mim.
Àquele que vem até Mim, não o
abandonarei. Então, poderei der-
ramar sobre vós a força do próprio
Amor que é Deus. Assim, encon-
trareis a força para ir para além das
capacidades humanas, podereis,
dia após dia, aprender a amar-vos
como Eu vos amo”. Sim, Senhor,
quero ir para junto de Ti, porque
tens as palavras da vida eterna!
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nidade de Jesus. O que é que está
no centro da nossa experiência
cristã? A nossa religião é a religião
do amor, ou é a religião das leis,
das exigências, dos ritos externos?
Com que força nos impomos no
mundo – a força do amor, ou a
força da autoridade prepotente e
dos privilégios?

• Falar de amor hoje pode ser
equívoco… A palavra “amor” é,
tantas vezes, usada para definir
comportamentos egoístas, intere-
sseiros, que usam o outro, que fa-
zem mal, que limitam horizontes,
que roubam a liberdade… Mas o
amor de que Jesus fala é o amor
que acolhe, que se faz serviço, que
respeita a dignidade e a liberdade
do outro, que não discrimina nem
marginaliza, que se faz dom total
(até à morte) para que o outro
tenha mais ..(continua na página 4)

Os irmãos ajudam-se...fortalecem-se... e amam-se...
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12Intenções de Missas
2.ª F- 03: às 20h30:  Terço ; às

20h50:  Eucaristia por:
- Avós de Manuel Lima da Silva
- Pais e sogros de Camilo P. Silva

  4.ª F- 05: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:
- Pais e sogros de Laurinda Ribeiro
- Filha, avós e Tio de Porfírio Queirós
 6.ª F - 07: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:

- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
- Aniv. Carolina Gonçalves Marques

m.c. filho José Maria
Sábado – 08: Às 18h00  por:
Aniv.  Angelina Fernandes  m.c.

filha Rosa
Aniv. Idalina Boaventura  m.c. filhos
Domingo – 09:   Às 8h00:  Povo
Às 11h00:  mãe e avó (Dolores e

Maria) de Gorete Meira
- Mãe (Ana) Salvador V.  Rodrigues

 Servir altar 08 /09 de Maio
Sábado 08: Grupo Isaías:

Acólitos  da Catequista Patrícia
Fernandes (6.º ano) e Leitores  do
9.º ano (Catequista Rosinha)

Domingo- 09:   Às 8h00:  Leitores :
Susana Marques, José Per. Venda
e Maria Afonso; Salmista: 2; Às
11h00: Leitores:  Paula Maciel,
Fernando Cruz, Natália Brito. Sal-
mista: 3

Mês de Maria
Haverá devoção do Mês de Maria

todos os dias às 20h30. Só nos dias
indicados no boletim é que haverá
Eucaristia. Nos outros, haverá outras
devoções, incluindo o terço.

Aos sábados será rezado o terço

antes da Eucaristia e aos domingos será
rezado às 10h40 antes da 2.ª missa.

A procissão de encerramento  do
Mês de Maio será no domingo, dia 30, e
sairá da Igreja, indo até limites com
Marinhas, no lugar de Goios, terminando
na Capela de S. António , depois de
percorrer as ruas do Loteamento do
Neca da Lima, 13 de Junho e travessa,
Sede da Junta e Habitação Social (com
sermão ao ar livre), loteamento de S.
António e Capela

Promessas S. António
Quem tiver qualquer promessa de andor,

missa ou sermão, a fazer por altura da
festa de S. António, devem comunicá-la
ao Pároco (membro efectivo da comis-
são) ou a qualquer elemento da mesma.

Já agora, indico os andores disponíveis,
dado que 3 já têm dono:

S. António, Coração de Maria, Coração
de Jesus, S. Sebastião, Santa Eufémia,
Santa Luzia (que ainda vai ser restaurada
a tempo), outro (especificar).

Feirinhas para S. António
Durante o mês de Maio, no final das

Eucaristias haverá feirinhas, cujo produto
reverterá para as festas de  S. António.

Algumas rifinhas pelo meio, ajudarão a
angariar mais alguma coisa. Não se
neguem e colaborem.

A começar neste domingo, dia 2,
continuando e prolongando-se nos fins-
de-semana de 9, 16, 23 e 30 de Maio
(sábados e domingos).

Figurados S. António
A pessoa dos figurados para a festa S.
António (Rosa Poças)....( Cont pág. 3)
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Paróquia de Palmeira

 3.ª F - 04: Na Igreja: às 20h30:
Terço; às 20h50: Eucaristia por:
- Aniv. Laura Vale Lima  m.c. filhos
- Aniv. João Silva Gonçalves  m.c.
irmã Fernanda
  5.ª F - 06: Na Igreja às 20h30:
Terço; às 20h50: Eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Associação das
Almas
- Avós (Adélio/Laura) Gonçalo Ribeiro
Sábado – 08:   Às 19h15 por:

- Aniv. Mário Rui B. Dias  m.c. mãe
- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)

Domingo – 09:   Às 9h30 :
- Aniv. Manuel Martins Dias Faria
m.c. neta Céu
- Aniv. Januário Rodrigues Martins
m.c. filhos Francisco e Celeste

Servir altar 08 /09 de Maio
Sábado- 08:  às 19h15: acólitos:
Grupo Natanael (do Carlos Ermida
7.º ano), Leitores:  Grupo da Ângela
(10.º ano)

Domingo- 09: Às 9h30: Acólitos:
1 casal ou 1 par de adultos;  Leitores:
Manuela Viana, Rui Sameiro e
Manuela Barroso.

Mês de Maria
Haverá devoção do Mês de Maria
todos os dias às 20h30. Mas só nos
dias indicados no boletim é que
haverá Eucaristia. Nos outros, haverá
outras devoções, incluindo o terço.
Aos sábados e domingos será rezado
o terço antes da Eucaristia
Procissão de encerramento :
dia 29 de Maio, saindo da Capela da
Rateira, Abelheira, Sorge, S. Torcato,

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas Igreja e Capela. Quem tiver outra ideia,

comuniquem-na e será equacionada.
Continuação de Palmeira

..... estará no final das Eucaristias no
adro, a começar já este sábado e domin-
go, a tirar a medida para os figu-rados.
Só depois é que andará pelas portas.

Tivemos azar....com os
distribuidores do Boletim

(Palmeira)
Todos os anos acontece isto  porém,

mais nuns que noutros anos. Nem
sempre acerto (acertamos) com as
pessoas (adolescentes do 8.º ano) que
recebem a missão de, durante um ano,
distribuirem semanal-mente os boletins
a todas as casas da freguesia.

Bem sei que, por vezes, se torna can-
sativo. Ainda na semana passad vi uma
menina a sair da sala com 100 boletins
que distribui, e sem falhas disse-me ela,
todas as semanas.

Enquanto isto, isto é, uns a serem so-
brecarregados, outros tocam viola, com
a agravante de virem levantar os boletins
e não os distribuirem. Por vezes até com
o conhecimento dos pais.

Pergunta-se: onde está a responsabili-
dade e a palavra dada? Aos mais
prevaricadores, na avaliação final de
passagem de ano ou não, será aplicado
um castigo, com certeza. A acrescentar
a outros factores, por exemplo as faltas
e desistência de catequistas, pode
acontecer de um número bastante
significativo do 8.º ano ficar retido este
ano no seu percurso catequético.

O Risco de ser Pároco
Artigo a publicar na próximo número


