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8.º Domingo do Tempo Comum - Ano B
1.ª Leit: Os 2, 16b. 17b, 21-22; 2.ª Leit 2.ª Cor 1b-6; Evang: Mc 2, 18-22
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Em ano de Família
Somos capazes....Casar é para toda a vida

 (Continuação da 1.ª página)
...//.. não era bem... amor?

Que resposta esperaria a minha
leitora, se fosse a jovem em
questão? Não teria estado a sonhar
com um amor para toda a vida?, com
um vestido de noiva cheio de
sentido?

 Sucede que o amor do casamento
é de tal forma que não admite meias-
tintas: se existe é para sempre. Se
aquilo que se entrega não é tudo,
esse amor não tem a qualidade
necessária para se tornar no
fundamento de uma família. Não
pode ser alicerce nem raiz. Não será
fecundo. Dará frutos apodrecidos,
como, infelizmente, temos verificado
tantas vezes.

O amor não admite o cálculo. Não
faz contas. O amor é louco.
”É uma loucura amar, a não ser que
se ame com loucura”, dizia o velho
adágio latino. Mas hoje cometemos
a loucura, e a tolice, de amar sem
loucura... Fazemos as nossas
contas e os nossos cálculos.
Avançamos as peças do nosso
xadrez, mas com o cuidado de
prevermos uma escapatória, para o
caso de ser preciso bater em
retirada.

Medo de que o casamento não
corra bem?... O amor e o medo não
podem andar juntos. Quem tem
medo não entende nada de amor.
Amar é, precisamente, não ter
medo. É acreditar que se possui uma
força imensa. Quem ama sabe que
é também possuído e protegido pelo
amor. E que, por isso, caminha

Hoje em dia a lei não permite que
duas pessoas se casem sem
hipótese de desfazerem o casa-
mento. Não é possível, perante a lei,
casar para sempre.

É capaz de ser complexo explicar
como se chegou a este estado. Mas
é bem mais fácil comprovar os
efeitos que o divórcio tem tido na
nossa sociedade. Nas nossas
crianças, nos que cresceram
desequilibrados, nas confusões
mentais, na perda da segurança.

 Não é sem enorme prejuízo que
se anula a família, a qual, por sua
natureza, se fundamenta num laço
inquebrável - a única coisa que
permite a estabilidade indispensável
à constituição de um lar e ao
crescimento de novos seres. Um
professor espera, mais cedo ou
mais tarde, problemas num aluno
cujos pais se divorciaram.
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noutra altura; voa por cima dos
gelos, dos salpicos das ondas, das
pedras aguçadas. Vai por cima de
um mundo muito pequeno, nas asas
um fogo, em mãos de fadas. Possui
outra dimensão. Parece-lhe que
quem não ama é um morto-vivo...

Somos capazes de um amor
assim. Somos capazes de jogar a
vida inteira no consentimento
matrimonial. Somos capazes de
incluir todo o nosso ser numa palavra
que dizemos. E de tornar de aço
essa palavra pelo tempo fora,
através de todos as dificuldades.

Paulo Geraldo

Domingo VIII do Tempo
Comum

O noivo que traz a alegria
Deus atribui a Si mesmo, muitas

vezes, o nome de Noivo ou Esposo,
para exprimir o Seu grande amor
pelo homem.

Oseias, particularmente (1.ª
leitura), na sua experiência conjugal
descobre o mistério da aliança entre
Deus e o Seu povo. Com a vinda de
Jesus, o Noivo está presente
(Evangelho). Celebra as Suas núp-
cias com o povo presente no ban-
quete.

São Paulo, defendendo-se da
acusação de arrogância ao
proclamar o Evangelho, reconhece
que tudo o que fez é fruto da
capacidade que provém de Deus,
que o fez ministro de uma aliança
fundada no Espírito que dá a vida
(2.ª leitura)

Vamos supor que a lei nos
autorizava a fazer duas coisas
quando estivéssemos para casar.
Uma delas seria o contrato que agora
existe e pode ser anulado com maior
ou menos facilidade. A outra, um
pacto inquebrável, que impedisse os
que se casam de virem a casar mais
tarde com outra pessoa qualquer, a
não ser por morte do seu cônjuge.

Vamos, ainda, supor que dois
jovens se amavam. Ele pedia-a em
casamento e ela, naturalmente,
perguntava qual das duas espécies
de casamento lhe propunha ele.

Poderia ser uma situação emba-
raçosa, não acham?

Que responderia o meu leitor à sua
bem-amada, se fosse o jovem da
minha suposição? Seria capaz de lhe
propor o casamento descartável?
Isso não seria uma manifestação de
que o seu amor...//..(continua na pág. 4)

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.
A segunda leitura não se refere tão
directamente ao tema do domingo
(a Palavra de Deus); mas garante-
nos que a salvação resulta do dom
gratuito de Deus, tornado presente
em Cristo, a Palavra viva de Deus,
que veio ao encontro dos homens
para os subtrair ao caminho da
escravidão, do pecado e da morte.
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Intenções de Missas
2.ª F - 27: às 18,25 horas: reza do ter-

ço; às 18,45 horas: missa por Maria
Fern. Silva  m.c. Ana Maria e a N.ª Se-
nhora de Fátima  m.c. José Maria Filipe

 4.ª F - 01:  na Igreja, às 19,30 horas:
reza do terço; às 18,45 horas: missa
por Rosalvo Sousa e José Cachada
m.c. cunhado José Maria e por José
Almeida Ester Ramos  m.c. filho
Diamantino. Imposição das Cinzas

6.ª F - 03: na Capela, às 18,25 horas:
reza do terço; às 18,45 horas: missa
por Manuel Poças dos Santos  m.c.
Amélia Cabreira e ao Santíssimo Sacra-
mento  m.c. Armindo Miranda Figueiredo
e ao S.C.Jesus (1.ª sexta-feira)

Sábado – 04:  às 17,00 horas: missa
ao Senhor dos Desamparados  m.c.
Eulália Dias e por António Gaudêncio
Coelho m.c. viúva

Domingo – 05: 1.ª missa: Pelas Al-
mas  m.c. Associação das Almas 2.ª
missa: Pelo Povo

Servir altar 04/05 Março
Sábado - 04: às 17h: Leitores:
Rosa Martins, Leandro e Joana Silva
Domingo - 05: Às 8,00h: Leitores:
Celina, João Cepa e Teresa Santos;
Salmista: 2;  2.ª Missa: às 11,00 h:
Luisa Capitão, Pedro saleiro e Paula
Silva; Salmista: 3
Acólitos: grupo 15 (dos catequistas
Paula/Helder), na missa de sábado
e domingo às 11 horas)

Data de festas Paroquiais
1. Festa da Vida (8.ª classe): Vigília
Pascal, dia 15 de Abril
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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. Profissão Fé (7.ª classe): 25 de Junho
6. Festa do crisma Interparoquial - na
Igreja de Vila Chã (10.º ano): 1 de Julho
7. Festa de S. António: dia 18 de Junho
8. Festa Senhor: dia 16 Julho (de tarde)
9. Festa do Senhor dos Desamparados
(se houver comissão): 6 de Agosto
12. Festa das Padroeiras (se houver):
8 e 10 de Dezembro
13. Cortejo Paroquial: 20 de Agosto

Ela aí está
A Gripe das aves

A Câmara Municipal de Espo-
sende, através do veterinário
municipal, Dr. José Armando, e
secundando um pedido da OMS
(Organização Mundial da Saúde)
alerta para a gripe das Aves, dizendo
que a "ameaça é evidente".

No sentido de acautelar, aquele
director veterinário diz que:

1. É obrigatório recensear e registar
os detentores/criadores de aves de
capoeira, para as explorações com
mais de 25 aves.

2. É obrigatório vacinar todas as
aves contra a doença de Newcastle.

Assim, todos os detentores/
criadores de aves de capoeira com
mais de 25 aves devem dirigir-se à
sede da Junta de freguesia, entre
os dias 1 e 15 de Março, para
registarem as suas criações/
explorações.

Isto é "mesmo para levar a sério",
diz a OMS (continua na página 3)

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

Intenções de Missas
3.ª F - 28: às 18,25 horas (na Cape-

la S. Torcato): reza do terço; às 18,45
horas: missa Almas  m.c. Associação

4.ª F - 01:  (na Igreja): às 18,25 ho-
ras: reza do terço; às 18,45 horas:
missa por Alfredo Ribeiro e Eugénia
Casal  m.c. filho Manuel e por António
Silva Veloso  m.c. José Maria valverde

5.ª F - 02: (na Rateira): 30.º dia por
Maria Margarida Venda Lima  m.c.
associação e por Américo Gomes da
Silva  m.c. viúva

Sábado - 04: às 18 horas:missa ao
S.C.Jesus (da 1.ª sexta-feira) e por
Glória e marido (Nicolau)  m.c.  Amélia

Domingo - 05: às 9,30 horas:  San-
tíssimo (cantada) m.Confraria Senhor

Nota: Precedida de adoração e
procissão (ao exterior)

 Servir altar 04/05 Fevereiro
Sábado: 04:  às 18 horas: Ivone Maia,
Mário Fernandes e Sameiro Ribeiro
Domingo: 05: às 9,30 horas: Liliana
Viana, Carlos Ermida e Fernanda
Lomba
Acólitos: 6.ª classe (do Catequista
André). Mas é mesmo a valer

Ministério Administração Interna
As nossas florestas
(Pedido de publicação)

Os incêndios florestais verificados
nos últimos anos têm provocado na
sociedade portuguesa o sentimento
generalizado de que só com o
envolvimento de todas as entidades e
cidadãos é possível controlar este
fenómeno e minimizar os seus efeitos.

Pede-se às populações acções
de sensibilização, no sentido
sobretudo de evitar comportamen-
tos de risco, envolvimento e parti-
cipação activa na gestão e vigilância
da floresta.

Apela-se ao máximo cuidado a ter
por parte de todos os cidadãos na
utilização dos espaços florestais,
evitando fazer fogueiras ou lume e
no alerta de fogo aos Corpos de
Bombeiros.

_________________________
(Continuação de Palmeira)

Feirinhas do lugar de Faro
O lugar de Faro pediu para adiar por
uma semana a sua participação nas
feirinhas e promete colaborar activa
e generosamente na actividade que
lhe está reservada.
Assim, os dias para Faro ficam a
ser o 5 e o 12 de Março. Que seja
um êxito.

Vende-se loja em Palmeira
Com 149 m2, 2 pisos, sita junto à
Sede da Junta de Palmeira.
Preço: 75.000 euros. Contacto:
253 962 974

Ser ou não ser acólito
Para obstar às  dificuldades de "não
saber ajudar à missa", vamos dar
um "cursozinho" aos grupos des-
tacados, sempre ao sábado, às 16
horas. Assim, já este sábado, às 16
horas: grupo 15 (da Paula Ruivo/
Helder) na hora da sua catequese)

Ver tema
"A Gripe das aves" página 2)


