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4.º Domingo do Tempo Comum - Ano B
1.ª Leit: Deut 18,15-20; 2.ª Leit 1.ª Cor 7, 32-35; Evang: Mc 1, 21-28
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Os projectos de Deus...os projectos do homem

 (Continuação da 1.ª página)
...//...profética é uma vocação

que surge por iniciativa de Deus.
Ninguém é profeta por escolha
própria, mas porque Deus o
chama. O profeta tem de ter
consciência, antes de mais, que é
Deus quem está por detrás da sua
escolha e do seu envio. O profeta
não pode assumir uma atitude de
arrogância e de auto-suficiência,
mas tem de se sentir um
instrumento humilde através do
qual Deus age no mundo.

Ao tomar consciência de que é
instrumento pelo qual Deus age no
meio da comunidade humana, o
profeta descobre a necessidade
de levar muito a sério a missão
que lhe foi confiada. O testemunho
profético não é um passatempo ou
um compromisso para as horas
vagas. Trata-se dum compromis-
so que deve ser assumido e vivido
com fidelidade e empenho.

Se o profeta é designado para
tornar presente no meio dos
homens o projecto de Deus, não
pode utilizar a missão em
benefício próprio nem ceder à
tentação de se vender aos
poderes do mundo e pactuar com
eles. Não pode “vender a alma ao
diabo” para daí tirar algum
benefício nem utilizar o seu
ministério para se exibir ou ser
admirado, para conseguir sucesso
ou promover a sua imagem e obter
os aplausos das multidões. A
missão profética tem de estar
sempre ao serviço de Deus e não
ao serviço de esquemas pessoais,
interesseiros e egoístas.

No evangelho o “homem com

 A liturgia deste Domingo
garante-nos que Deus não se
conforma com os projectos de
egoísmo e de morte que desfeiam
o mundo e que escravizam os
homens e afirma que Ele encontra
formas de vir ao encontro dos seus
filhos para lhes propor um projecto
de liberdade e de vida plena.

A primeira leitura propõe-nos – a
partir da figura de Moisés – uma
reflexão sobre a experiência
profética. O profeta é alguém que
Deus escolhe, que Deus chama e
que Deus envia para ser a sua
“palavra” viva no meio dos homens.
Através dos profetas, Deus vem ao
encontro dos homens e apresenta-
lhes, de forma bem perceptível, as
suas propostas.

Na segunda leitura, S. Paulo fala-
nos do valor da Virgindade. A
virgindade consagrada, por amor do
Reino, nem sempre é um valor

 R U M O
e

A  C  Ç  Ã  O

um espírito impuro” representa todos
os homens e mulheres, de todas as
épocas, cujas vidas são controladas
por esquemas de egoísmo, de orgulho,
de auto-suficiência, de medo, de
exploração, de exclusão, de injustiça,
de ódio, de violência, de pecado. É
essa humanidade prisioneira de uma
cultura de morte, que percorre um
caminho à margem de Deus e das
suas propostas, que aposta em valores
efémeros e escravizantes ou que
procura a vida em propostas falíveis
ou efémeras. O Evangelho de hoje
garante-nos, porém, que Deus não
desistiu da humanidade, que Ele não
se conforma com o facto de os
homens trilharem caminhos de
escravidão, e que insiste em oferecer
a todos a vida plena.

A proposta de Deus torna-se assim
realidade viva e actuante em Jesus.
Ele é o Messias libertador que, com a
sua vida, sua palavra, seus gestos e
suas acções, vem propor aos homens
um projecto de liberdade e de vida. Ao
egoísmo, Ele contrapõe a doação e a
partilha; ao orgulho e à auto-
suficiência, contrapõe o serviço
simples e humilde a Deus e aos
irmãos; à exclusão, propõe a tolerância
e a misericórdia; à injustiça, ao ódio, à
violência, contrapõe o amor sem
limites; ao medo, contrapõe a
liberdade; à morte, contrapõe a vida.

O projecto de Deus, apresentado e
oferecido aos homens nas palavras e
acções de Jesus, é verdadeiramen-te
um projecto transformador, capaz de
renovar o mundo e construir  uma nova
terra de felicidade e de paz. É essa a
Boa Nova que deve chegar a todos os
homens e mulheres da terra.

compreendido, à luz dos valores da
nossa sociedade. Paulo, contudo,
sublinha o valor da virgindade como
valor autêntico, pois anuncia o
mundo novo que há-de vir e
disponibiliza para o serviço de Deus
e dos irmãos. É sinal de despren-
dimento, de doação, de disponibi-
lidade e deve ser positivamente
valorizada. Aqueles que são cha-
mados a viver dessa forma não são
gente estéril e infeliz, alheia às coisas
bonitas da vida, mas são pessoas
generosas, que renunciaram a um
bem (o matrimónio) em vista da sua
entrega a Deus e aos outros.

O Evangelho mostra como Jesus,
o Filho de Deus, cumprindo o
projecto libertador do Pai, pela sua
Palavra e pela sua acção, renova e
transforma em homens livres todos
aqueles que vivem prisioneiros do
egoísmo, do pecado e da morte.

A vocação...//..(continua página 4)



Paróquia de Palmeira Paróquia de Curvos

2

Para este domingo, dia 29:
De manhã não há missas. Devem vir

de tarde para ouvir o Sr. Bispo.
Às 15,15 horas, chegada de D.

Antonino, recebendo os cumprimentos
das autoridades junto à entrada do cen-
tro paroquial. A procissão parte daí para
a Igreja. Devemo-nos incoporara na
mesma. Eucaristia solene às 15,30 h.

No fim do  festival folclórico (que terá
a presença dos 7 Ranchos do Conce-
lho), haverá lanche extensivo a todas
as pessoas.

Uma hora depois do sino tocar de-
verá haver 2.ª missa na Igreja.

Neste fim de semana haverá visitas
pastorais em:

- Sábado (28): Gemeses, às 15 h (D.
António Santos); Domingo (29): Forjães
(D. António Santos) e Apúlia (D.
Antonino),  às 10h.

Às 15,30h: Palmeira (D. Antonino)
Intenções de Missas

2.ª F - 30: às 18,10 horas: reza do ter-
ço; às 18,30 horas: missa de aniv.s João
Paulo Pinheiro Rosa  m.c. mãe e Adão
da Conceição Lima e pais  m.c. viúva

4.ª F - 01:  às 18,10 horas: reza do
terço; às 18,30 horas: missa aniv.s
Joaquina Gomes Fernandes  m.c. filha
Ana e Albino Rod. Martins  m.c. viúva

5.ª F - 02: dia da Sr.ª das Candeias:
- às 18,55 horas: reza do terço e às

19,15 h missa: intenções do Pároco,
pelos pais de Armindo Figueiredo e aniv.
Ana Ferreira Barros  m.c. filha Isabel.
Precedida da bênção de velas que
haverá à venda

6.ª F - 03: Não há missa
Sábado – 04:  às 17,00 horas: missa
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ao S.C.Jesus (da 1.ª sexta-feira) e José
Silva Martins  m.c. viúva (Ana)

Domingo – 05: 1.ª missa pelas Almas
m.c. Associação e 2.ª missa pelo Povo

Visitas Pastorais
Neste dia 5, terminam as visitas
pastorais ao arciprestado de
Esposende, sendo visitadas as
paróquias de Marinhas (D. António
Santos), Gandra (D. Antonino Dias) e
Esposende (Arcebispo, D. Jorge
Ortiga). Todas às 10 horas.

Servir altar 04/05 Fevereiro
Sábado - 04:  às 17h:  Leitores: Pau-
la Miranda, Rui Neto e Joana Silva
Domingo - 05: Às 8,00h: Leitores:
Maria Afonso Faria, Cabo Lima e
Rosa Martins;  Salmista: 3;  2.ª
Missa: às 11,00 h: Paula Silva, Pedro
Saleiro e Justina; Salmista: 3

Carnaval de Idosos
A Junta de Freguesia pede para
publicar no boletim paroquial, a reali-
zação da festa de Carnaval/2006 para
todos os idosos do concelho com
idade igual ou superior a 65 anos.
A festa terá lugar na discoteca Pachã/
Ofir, no dia 22 de Fevereiro.
Os interessados desta Freguesia,
deverão proceder à inscrição na sede
da Junta o mais tardar até ao dia 2
de Fevereiro. Cumprimentos
Jorge Filipe

Feirinhas
Hoje, 29, no final dos Ranchos, deve
haver leilão de algumas coisas mais
valiosas, ainda de Eira d'Ana Norte.
Domingo, dia 5, começam as feirinhas
do lugar de Terroso. Espero que as
pessoas se unam e trabalhem.

.

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
compradores. Que as pessoas ofereçam.
2. Um pequeno sorteio estará
também à venda no quiosque das feiras,
até depois do Natal, pois será realizado
na lotaria do fim de ano.
3. A data da inauguração do Centro
paroquial foi adiada para o dia 19 de
Março, por impossibilidade de concluir as
obras até ao 29 de Janeiro, como estava
previsto.
4. Mantemos a visita pastoral no dia
29 de Janeiro, mas agora feita por um Sr.
Bispo Auxiliar (D. Antonino), ficando o Sr.
Arcebispo para a inauguração.

Neste fim de semana haverá visitas
pastorais em:

- Sábado (28): Gemeses, às 15 h (D.
António Santos); Domingo (29): Forjães
(D. António Santos) e Apúlia (D. Antonino),
às 10h. Às 15,30h: Palmeira (D. Antonino)

Intenções de Missas
3.ª F - 31: às 18,10 horas (na Cape-

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

5.ª F - 02: dia da Srª das Candeias
(na Igreja): às 18,10 horas: reza do
terço; às 18,30 horas: missa a S. Ben-
to e à Sra Fátima  m.c.Carolina Freixo

Sábado - 04: às 18 horas: ao
Sagrado Coração de Jesus (da 1.ª
sexta-feira) e por Joaquim Alves
Miranda, esposa e filho m.c. filha M.ª
José

Domingo - 05: às 9,30 horas: ao
Santíssimo (cantada), precedida de
Adoração e Procissão (no interior)

 Visitas Pastorais
Neste dia 5, terminam as visitas
pastorais ao arciprestado de
Esposende, sendo visitadas as
paróquias de Marinhas (D. António
Santos), Gandra (D. Antonino Dias) e
Esposende (Arcebispo, D. Jorge
Ortiga). Todas às 10 horas.

 Servir altar 04/05 Fevereiro
Sábado: 04:  às 18 horas: Sameiro
Ribeiro, Mário Fernandes e Ivone Maia
Domingo: 05: às 9,30 horas:
Fernanda Lomba, Carlos Ermida e
Liliana Viana
Novo Parque de Estacionamento

Após a compra e escritura do terreno
junto ao Salão, ainda não se

comunicou que, quem quiser, pode
estacionar lá veículos, uma vez que
o terreno é da paróquia e está
preparado para receber carros.
Não se prevendo, para já, outra
ocupação com obras, poderá ser
aproveitado para estacionamento,
aliviando, assim, o estacionamento
desorganizado em frente à Igreja.

Festa da Rateira
Parece que este ano vai haver

festa na Capela da Rateira (dia 28
de Maio?) pois aqui há tempos
apareceu alguém a oferecer-se,
que iria juntar-se a outras pessoas,
recebendo, assim, o aval incon-
dicional do Pároco. Espero que
mantenham a palavra e dêem
corpo à ideia.

CARNAVAL 2006
A Câmara Municipal de Esposende
vai, uma vez mais, festejar o
Carnaval com os idosos do
concelho.
A festa  vai realizar-se na discoteca
Pacha, na tarde do dia 22 de
Fevereiro e prevê para além de um
lanche convívio, um divertido
desfile de fantasias.
A Autarquia convida todos os
idosos a participar e apela à
criatividade dos disfarces, já que
vai haver prémios para a melhor
máscara individual e para o casal
mais original.
Assim, os interessados devem
fazer a sua inscrição na Junta de
Freguesia de Curvos, até ao dia
três de Fevereiro.  JFC


