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7.º Domingo do Tempo Comum - Ano B
1.ª Leit: Is 43, 18-19.21-22.24-25; 2.ª Leit 2.ª Cor 1, 18-22, 1; Evang: Mc 2, 1-12
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Editorial
Pastoral da Família obriga a alterar costumes

 (Continuação da 1.ª página)
...//..são comentários tirados da

Internet, do Site "http//
p a g i n a s f a m i l i a . n o . s a p o . p t /
paismaus" que julgo extremamente
importantes.

Hoje, começamos com algumas
considerações. Que todos possa-
mos louvar a Deus e dignificar a
Família neste  triénio próximo e
sempre, para bem de todos e da
sociedade em que nos inserimos.

O Pároco

Dez (10)  regras para criar
filhos...delinquentes

1ª Comecem cedo a dar ao vosso
filho tudo o que ele quer. Assim ele
convencer-se-á, quando crescer,

de que o mundo tem obrigação de
satisfazer todos os seus caprichos.

2ª Se, enquanto pequeno, o vosso
filho utilizar expressões grosseiras,

achem-lhe graça. Isso fará com
que ele se convença de que é

espirituoso e levá-lo-á a refinar a
sua linguagem ordinária.

3ª Não lhe dêem educação
religiosa nem lhe inculquem

princípios morais. Esperem pela
sua maioridade para que, feitos os

18 anos, seja ele a fazer
pessoalmente a sua escolha.

4ª Evitem recriminá-lo, para que
ele não crie um complexo de

culpa. Estes complexos, como
toda a gente sabe, não deixam que

as crianças desenvolvam a sua
personalidade.

5ª Façam sempre tudo aquilo que
devia ser o vosso filho a fazer.

Temos vindo até aqui, desde há
algum tempo, a comentar, nas
páginas exteriores deste boletim, a
liturgia do domingo da semana em
que sai o boletim. Tais comentários,
geralmente vou-os buscar à
Internet, no Site da Agência noticio-
sa Ecclesia, tão rica em material de
índole religiosa e de comentários
cristãos.

Tem valido a pena, pois sei que
muitas pessoas seguem com
interesse tais comentários, sintoni-
zando assim com o domingo, dia do
Senhor e dia de preceito.

Porém, o programa da diocese de
Braga, em que estamos inseridos,
dedicado aos próximos 3 anos à
Família, pressupõe um acertar de
critérios, sintonizando assim com as
preocupações da Família, da Igreja,
da Paróquia e da sociedade em
geral.
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Arrumem as suas coisas e
apanhem o que ele deitar para o

chão. Desta maneira se habituará
a empurrar para os outros as suas

responsabilidades.

6ª Deixem que o vosso filho leia
tudo o que lhe vá parar às mãos.

Tenham o maior cuidado em
esterilizar os talheres, os pratos e
os copos, mas deixem que o seu
espírito se alimente de imundices.

7ª Discutam e zanguem-se em
frente dele. Isso é muito útil para

que ele se convença de que a
família é uma instituição nociva e

de que não deve qualquer respeito
aos seus pais.

8ª Dêem-lhe todo o dinheiro que
ele quiser. Evitem que ele o ganhe
com o seu trabalho ou através do
seu comportamento. Tem tempo.
Deixem-no ser feliz enquanto é

jovem.

9ª Satisfaçam todas as suas exi-
gências ou caprichos, no que se
refere a alimentação, vestuário e

conforto, a fim de que o vosso filho
não possa nunca sentir-se

frustrado. As frustrações, como se
sabe, não permitem que a perso-

nalidade se revele e torna as
pessoas mais infelizes.

10ª Defendam sempre o vosso
filho! Dos seus amigos, dos

vizinhos, dos professores e até -
principalmente - da polícia. É tudo

gente desprezível que apenas
pretende embirrar com ele...

(Adaptação de um panfleto da Polícia de
Houston, Texas, distribuído a todos os

habitantes da cidade)

Ela é parte integrante da nossa vida,
pois é uma realidade natural em que
crescemos e nos fazemos pessoas.
Quem dera que o fizéssemos
responsavelmente.

Mas os inimigos da Família
investem fortemente contra a mesma,
sabendo que, destruindo-a, destroem
aquilo que de mais são e importante
existe  na sociedade, da qual a
Família é célula imprescindível. É o
meio natural em que crescemos e nos
fazemos pessoas. Quem dera que o
fizéssemos responsavelmente.

Assim, e muito embora tivéssemos
em grande apreço a publicação
semanal dos comentários aos textos
litúrgicos, vamos preteri-los em favor
doutros, virados à Família.

Ao fazê-lo, estamos em crer que es-
tamos a lutar pelo bem e preservação
da Família.

Igualmente...//..(continua na pág. 4)

convite a construir a vida sobre o
alicerce firme da Palavra de Deus.
Quando a Palavra de Deus está no
centro da vida e dá forma aos
pensamentos, sentimentos e acções,
o homem caminha, com segurança,
ao encontro da realização plena, da
vida definitiva.
No Evangelho Mateus convida a
sua comunidade – e as comunidades
cristãs de todos os tempos e lugares
– a enraizar a sua vida na Palavra de
Jesus e a traduzir essa adesão em
acções concretas. Para ser cristão,
não chega dizer palavras bonitas de
adesão ao Senhor; mas é preciso
esforçar-se por cumprir, em cada
instante, a vontade de Deus e viver
de acordo com os valores propostos
por Jesus nas bem-aventuranças.
A primeira leitura, na mesma linha,
convida os crentes a deixarem que a
Palavra de Deus envolva e penetre
toda a sua vida, marque os seus
pensamentos, sentimentos e acções.
Garante-nos que construir a vida à
volta da Palavra de Deus é
assegurar a felicidade e a vida
definitiva.
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Intenções de Missas
2.ª F - 20: às 18,25 horas: reza do ter-

ço; às 18,45 horas: missa aniv. Irmã
Carolina Vilas Boas Loureiro  m.c. so-
brinho e Herculano A. Martins  m.c. mãe

 4.ª F - 22:  na Igreja, às 18,25 horas:
reza do terço; às 18,45 horas: missa
aniv. Glória Patusco  m.c. sobrinho
Augusto Ferreira e por Laurinda Rosa
Dias  m.c. Ana Maria

6.ª F - 24: na Capela, às 18,25 horas:
reza do terço; às 18,45 horas: missa
por Laurentino G.  Rosa  m.  filha Lurdes

Sábado – 25:  às 17,00 horas: missa
por Silvina Santos Silva e marido  m.c.
cunhada Lucília e por Maria Pereira de
Faria  m.c. Amélia

Domingo – 26: 1.ª missa: pelo Povo
2.ª missa: aniv. Carlos Filipe Silva Rosa
m.c. Maria Afonso e por Alfredo Gomes
Passos Faria  m.c. irmão Carlos
Servir altar 25/26 Fevereiro
Sábado - 25: às 17h: Leitores: Pau-
la Miranda, Ped.Saleiro e Lurd. Santos
Domingo - 26: Às 8,00h: Leitores:
Isabel Barros, Armindo Fernando e
Maria Afonso;  Salmista: 8;  2.ª
Missa: às 11,00 h: Paula Silva, Cabo
Lima e Justina; Salmista: 1
Acólitos: grupo 14 (da catequista
Palmira Garrido), na missa de
sábado e domingo às 11 horas)
Data de festas Paroquiais

Catequese:
1. Festa da Vida (8.ª classe): Vigília
Pascal, dia 15 de Abril
2. Festa da Palavra (4.ª classe) Bíblias
3. Festa Bem-aventuranças (6.º ano)
4. Festa da Eucaristia - 1.ª Comunhão
(3.º ano): 15 de Junho (Corpo de Deus)
5. Festa da Profissão de Fé (7.ª
classe): 25 de Junho
6. Festa do crisma Interparoquial - na
Igreja de Vila Chã (10.º ano): 1 de Julho
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7. Festa de S. António: dia 18 de Junho
8. Festa do Senhor: dia 16 de Julho (de
tarde)
9. Festa do Senhor dos Desamparados
(se houver comissão): 6 de Agosto
10. Sagrado Lausperene: 10 de
Setembro (domingo)
11. Jubileu das Almas: de 27 de Outubro
a 1 de Novembro
12. Festa das Padroeiras (se houver):
8 e 10 de Dezembro
13. Cortejo Paroquial: 20 de Agosto

Missa em S. António
A pedido das zeladoras da Igreja,
para que se dê mais tempo para
arranjo dos altares, a missa à semana
em S. António passa a ser às sextas-
feiras e não às quartas, como tem
vindo a ser até aqui.

Feirinhas de Terroso
O lugar de Terroso já entregou uma
quantia em dinheiro, fruto dum
peditório rápido que substituiu os dias
de Feirinhas que lhe estavam
reservados. Rendeu 602,50 euros.
Faltou o espectáculo que poderá ser
feito noutra altura.
Em nome da paróquia e em nome
pessoal, obrigado e...até à próxima.
Próximo lugar: Faro, dias 26 e 5.

Vende-se loja
Com 149 m2, 2 pisos, sita junto à
Sede da Junta de Palmeira.
Preço: 75.000 euros. Contacto:
253962974

Ser ou não ser acólito
Para obstar às  dificuldades de "não saber
ajudar à missa", vamos dar um
"cursozinho" aos grupos destacados,
sempre ao sábado, às 16 horas. Assim, já
este sábado, às 16 horas: grupos 13 (da
Gracinda) e 14  (da Palmira Garrido: hora
da sua catequese) .

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: 12 Fevereiro e 19 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

Intenções de Missas
3.ª F - 21: às 18,25 horas (na Cape-

la S. Torcato): reza do terço; às 18,45
horas: missa pelas Almas  m.c. Asso-
ciação

5.ª F - 23:  (na Rateira): às 18,25
horas: reza do terço; às 18,45 horas:
missa por Paulo Jorge Gonçalves de
Matos  m.c. irmã Amélia e por Marta
de Sousa  m.c. Amélia Serra

Sábado - 25: às 18 horas:missa por
Joaquim e Alberto Ribeiro  m.c. irmão
Manuel e por Gaspar Valverde  m.c.
filho José Maria

Domingo - 26: às 9,30 horas: por
Manuel Miranda  m.c. pais e por Paulo
Jorge Matos  m.c. irmão Pedro
 Servir altar 25/26 Fevereiro

Sábado: 25:  às 18 horas: Carla
Daniela, Mário Jorge e Sandra Martins
Domingo: 26: às 9,30 horas:
Manuela Viana, Rui sameiro e
Manuela Barroso
Acólitos: 6.ª classe (da Catequista
Filipa)
Data das festas Paroquiais

Catequese:
1. Festa da Vida (8.ª classe): Vigília
Pascal, dia 15 de Abril
2. Festa da Palavra (4.ª classe) Bíblias:
10 de Junho
3. Festa das Bem-aventuranças (6.ª
classe): 10 de Junho
4. Festa da Eucaristia - 1.ª Comunhão
(3.ª classe): 2 de Julho
5. Festa da Profissão de Fé (7.ª classe):
2 de Julho
6. Festa do crisma Interparoquial - na
Igreja de Vila Chã (10.ª Classe): 1 de Julho
7. Festa do Sr. dos Aflitos (Rateira): dia
28 de Maio

8. Festa do Senhor: dia 2 de Julho (de
tarde)
9. Ordenação e Missa Nova do Padre
Raúl: 9 de Julho (às 15 horas)
10. Jubileu das Almas: de 27 de
Outubro a 1 de Novembro
11. Sagrado Lausperene: 30 de
Outubro

Comissão de Festas Rateira
Data da festa: 26, 27 e 28 de Maio.

Elementos da comissão:
Carlos Filipe Afonso Az. Lima, Car-
los Manuel G. Silva Lima, Francisco
Marques Martins, João Pedro Silva
Garrido, José Alberto Monteiro Mar-
tins, José Carlos Lima Oliveira, Leo-
nel Alexandre Lima da Silva, Maria
Sameiro Gomes Ribeiro, Pedro
Raul Silva Gonçalves, Raquel Maria
Martins Rodrigues, Sofia da Silva
Pires, Tânia Cristina Aldeia Martins
e Vitor Franclim Afonso Az. Lima.
(Relação entregue a 12/02/2006).

Conselho Pastoral
De acordo com os Estatutos do
Conselho pastoral, convoco uma
reunião Ordinária para o dia 25 de
Fevereiro (sábado), às 20,30 horas,
no Salão Paroquial, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Leitura da acta do anterior
2. Avaliação da Visita Pastoral feita
por D. António Santos, à freguesia
nos dias 10, 13 e 14 de Janeiro.
3. Preparação do Tempo Pascal,
Vigília e Visita Pascal.
4. Preparação da Ordenação e
Missa Nova do diácono Raúl Lima.
5. Outros assuntos
6. Tempo destinado ao público.


