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3.º Domingo do Tempo Comum - Ano B
1.ª Jon 3,1-5.10; 1.ª  Cor 7, 29-31; Evang: Mc 1, 14-20
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Olhares que convidam e dizem a amizade

 (Continuação da 1.ª página)

 ..notamos a existência de
sombras que desfeiam o mundo
e criam, tantas vezes, angústia,
desilusão, desespero e sofrimento
na vida dos homens. Esse quadro
não é, no entanto, uma realidade
irremediável a que estamos para
sempre condenados. Nos proje-
ctos de Deus, está um mundo
diferente – um mundo de harmo-
nia, de justiça, de reconciliação, de
amor e de paz. A esse mundo
novo, Jesus chamava o “Reino de
Deus”. É esse projecto que Jesus
nos apresenta e ao qual nos
convida a aderir.

 Somos chamados a construir,
com Jesus, um mundo onde Deus
esteja presente e que se edifique
de acordo com os projectos e os
critérios de Deus. Estamos
disponíveis para entrar nessa
aventura?

Para que o “Reino de Deus” se
torne uma realidade, o que é
necessário fazer? Na perspectiva
de Jesus, o “Reino de Deus” exige,
antes de mais, a “conversão”.
Temos de modificar a nossa
mentalidade, os nossos valores,
as nossas atitudes, a nossa forma
de encarar Deus, o mundo e os
outros para que se torne possível
o nascimento de uma realidade
diferente. Temos de alterar as
nossas atitudes de egoísmo, de
orgulho, de auto-suficiência, de
comodismo e de voltar a escutar
Deus e as suas propostas, para
que aconteça, na nossa vida e à
nossa volta, uma transformação
radical – uma transformação no

 A liturgia do 3º Domingo do
Tempo Comum propõe-nos a
continuação da reflexão iniciada no
passado domingo. Recorda, uma
vez mais, que Deus ama cada
homem e cada mulher e chama-o à
vida plena e verdadeira. A resposta
do homem ao chamamento de Deus
passa por um caminho de conver-
são pessoal e de identificação com
Jesus.

A primeira leitura diz-nos – através
da história do envio do profeta Jonas
a pregar a conversão aos habitantes
de Nínive – que Deus ama todos os
homens e a todos chama à sal-
vação. A disponibilidade dos nini-
vitas em escutar os apelos de Deus
e em percorrer um caminho
imediato de conversão constitui um
modelo de resposta adequada ao
chamamento de Deus.

A catequese apresentada pelo
“Livro de Jonas” convida-nos, antes
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sentido do amor, da justiça e da paz.
O que é que temos de “converter” –
quer em termos pessoais, quer em
termos institucionais – para que se
manifeste, realmente, esse Reino de
Deus tão esperado?

De acordo com a Palavra de Deus
que nos é proposta, o “Reino de Deus”
exige também o “acreditar” no
Evangelho. “Acreditar” não é, na
linguagem neo-testamentária, a
aceitação de certas afirmações
teóricas ou a concordância com um
conjunto de definições a propósito de
Deus, de Jesus ou da Igreja; mas é,
sobretudo, uma adesão total à pessoa
de Jesus e ao seu projecto de vida.
Com a sua pessoa, com as suas
palavras, com os seus gestos e
atitudes, Jesus propôs aos homens –
a todos os homens – uma vida de amor
total, de doação incondicional, de
serviço simples e humilde, de perdão
sem limites. O “discípulo” é alguém
que está disposto a escutar o
chamamento de Jesus, a acolher esse
chamamento no coração e a seguir
Jesus no caminho do amor e do dom
da vida. Estou disposto acolher o
chamamento de Jesus e a percorrer o
caminho do “discípulo”?

O chamamento a integrar a comu-
nidade do “Reino” não é algo reservado
a um grupo especial de pessoas, com
uma missão especial no mundo e na
Igreja; mas é algo que Deus dirige a
cada homem e a cada mulher, sem
excepção. Todos os baptizados são
chamados a ser discípulos de Jesus,
a “converter-se”, a “acreditar no
Evangelho”, a seguir Jesus nesse
caminho de amor e de dom da vida.

de mais, a apreciar a profundidade
da misericórdia e da bondade de
Deus. Deus ama todos os homens e
mulheres, sem excepção e de forma
incondicional. Deus ama até os maus
e os opressores.

A Palavra de Deus que hoje nos é
servida apresenta-nos um Deus de
bondade e de misericórdia, que nos
convida a amar todos os irmãos,
mesmo os maus. Deus deve con-
verter-se à nossa lógica, ou seremos
nós que devemos converter-nos à
lógica de Deus?

No Evangelho aparece o convite
que Jesus faz a todos os homens
para se tornarem seus discípulos e
para integrarem a sua comunidade.
Marcos avisa, contudo, que a entra-
da para a comunidade do Reino pres-
supõe um caminho de “conversão”
e de adesão a Jesus e ao Evangelho.

Quando contemplamos a realidade
que nos rodeia..(continua na pág. 4)
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Intenções de Missas
Este domingo, dia 22: Às 15 horas:

reunião do Conselho Pastoral
2.ª F - 23: às 18,10 horas: reza do ter-

ço; às 18,30 horas: missa pelos pais,
sogros e cunhados de Camilo Pereira
da Silva. Das 14 às 16: confissões

4.ª F - 25:  1.º dia Visita do Sr. Bispo
- Às 14,30h: Visita à Escola de Barral
- Às 15,15h: Visita à Escola de Eira

d'Ana 1
- Às 16,00h: Visita ao ATL, na Junta.

Lanche
- Às 16,30h: Visita à Capela da S.

António. Podem estar lá populares.
- Às 16,45h: Visita ao Sr. dos Desam-

parados. Podem estar lá populares.
- Às 17,15h: Transporte dos Idosos

para a Igreja e confissões gerais, com o
Pároco e Sr. Bispo, até às 18 horas.
Quem precisar de transporte deve-se
inscrever na Junta até 3.ª feira à noite.

- Às 18,00h: Início do Terço e prepa-
ração da Eucaristia

- Às 18,30h: Eucaristia, com a pre-
sença do Rancho, e Celebração da
Santa Unção a quem quiser e tiver mais
de 65 anos. Devem comungar e con-
fessar-se se necessário.

Missa de aniv. Maria Alves da Cruz
m.c. filha Irene e pelos associados e
benfeitores falecidos do Rancho Folcló-
rico de Palmeira, na festa dos seus 50
anos.

- As 19,45h: Jantar no CICS
5.ª F - 26:  2.º dia Visita do Sr. Bispo
- Às 18,30 h: chegada do Sr. Bispo e

celebração da Eucaristia, com a presen-
ça da Catequese da 7.ª à 10.ª classes)
e pais (pai e mãe) de todas as crian-
ças das 10 classes da Catequese.

- Às 19,30h: Assembleia paroquial,
na Igreja, com a presença obrigatória
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dos adolescentes da Catequese (da
7.ª à 10.º Classes), dos jovens que
quiserem e dos pais das crianças.
As Catequistas, o Conselho
Pastoral e Fabriqueira devem es-
tar presentes.

Às 20,30h: Jantar de Natal (atrasado)
de Catequistas, num  restaurante com a
presença do Sr. Bispo.

6.ª F - 27: não há nada
Sábado – 28:  às 17,00 horas: missa

aniv.s de António Gaudêncio Colelho
m.c. viúva e aniv. José Manuel Silva Vila
Chã  m.c. viúva

Domingo – 29:  3.º Dia de Visita do
Sr. Bispo, D. Antonino

De manhã não haverá missas.
De tarde: às 15,30: chegada do Sr.

Bispo, cumprimentos das autoridades
religiosas e civís e Início da Eucaristia,
partindo do Centro paroquial.

Não haverá foguetes nem tapetes. Ha-
verá Crisma de 3 Jovens que se prepa-
raram em Marinhas. A missa é Pelo Povo

Às 17 horas: Festival Folclórico, com
a presença de vários Ranchos Folclóri-
cos no Palco, junto ao centro Paroquial,
para assinalar os 50 anos do Rancho de
Palmeira

- Por volta das 18,30h (no final do Fes-
tival): 2.ª Missa na Igreja: por António
Alves Lage  m.v. viúva e por Maria Faria
Neves  m.c. mãe
Servir altar 28/29 Janeiro
Sábado - 28:  às 17h00:  Leitores:
Rita Ad. Luis Carlos e Luisa Neiva
Domingo - 29: Às 15,30h: Leitores:
Sara Serra, João cepa e Rosa
Martins;  Salmista: 1;  2.ª Missa: às
18,30 h: aceitam-se inscrições
prévias, na altura; Salmista: 8
(Continua na página 3, de Curvos)
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Vamos começar a preparar as
visitas Pastorais

As datas são as seguintes:
a) Eira d'Ana Sul: dias 4, 8 e 11 de
Dezembro
b) Barral: dias 18 e 25 de Dezembro
c) Susão e Santa Baia: 1 e 8 de Janeiro
d) Eira d'Ana Norte: 15 e 22 de Janeiro
e) Terroso: 29 Janeiro e 5 de Fevereiro
f) Faro: 12 e 19 de Fevereiro.
Atenção: que se organizem, peçam
produtos, confeccionem bolos, arranjem

Intenções de Missas
3.ª F - 24: às 18,10 horas (na Cape-

la S. Torcato): reza do terço; às 18,30
horas: pelas Almas  m.c. Associação

5.ª F - 25: não há nada
6.ª F – 27: às 18,10 horas (na Cape-

la Rateira): reza do terço; às 18,30
horas: Aniv. Idalina Lima das Eiras
m.c. família, e por  Adelino Rodrigues
do Freixo e esposa  m.c. filha Caroli-
na e Dionísio Carvalho  m.c. viúva

Sábado - 28: às 18 horas: a Santa
Luzia  m.c. m.c. Ana Alves Marques

Domingo - 29: às 9,30 horas: por
Maria Alves Igreja  m.c. sobrinha M.ª
José e por Manuel Augusto Gonçalves
Silva  m.c. filhos
 Visitas Pastorais
No dia 28 haverá visita pastoral em
Gemeses, apenas (10 h)
No dia 29 haverá visitas pastorais em
Apúlia e Forjães (às 10h) e em
Palmeira (às 15,30h).

Servir altar 28/29 Janeiro
Sábado: 28:  às 18 horas: Céu
Martins, Mário Jorge e Carla Daniela
Domingo: 29: às 9,30 horas:
Manuela Viana, Rui Sameiro e
Manuela Barroso

(Continuação da Página Palmeira)

Feirinha vai aquecer esta semana
Não esqueça de participar: no final

das missas deste domingo, vai haver
leilão de várias coisas, entre as quais
um tractor de lenha. Vai aquecer.

Bíblia Sagrada
O JN (Jornal de Notícias) está a editar

aos domingos uma colecção
interessante da Bíblia, Antigo e
Novo Testamento, em 15 volumes,
por 5,90 • semanais.
Porque se trata duma obra a todos
os títulos louvável, com uma
linguagem actual e sem arcaísmos,
aqui estou a aconselhá-la junto de
quem vende o jornal.

Esmolas/colectas Janeiro
(Palmeira)

Neste mês de Janeiro, até ao pre-
sente, as esmolas do prato e outras
receitas, renderam 1.220.53 •.
Continuaremos a fornecer dados.

Aceito marcações de
Casamentos

(Para as duas Paróquias)
Dado termos já entrado em 2006,
com alguma antecedência, justi-
ficada aliás, aviso que os noivos
que tencionam casar em 2006,
devem fazer as suas marcações
junto do Pároco para, numa 2.ª
fase, também se inscreverem para
frequentar o CPM
Quanto a fotógrafos, vai haver
restrições e peço não se preci-
pitem. Assim, apenas serão auto-
rizados os fotógrafos que estiverem
credenciados pelo arciprestado,
depois de haverem frequentado um
curso de preparação que está na
forja e terá lugar brevemente.
Isto, para evitar episódios como
alguns que têm acontecido em
diversas paróquias, entre as quais
Palmeira também.


