
Boletim Paroquial

12

N.º  930 – Semana de 8 a 14 de Setembro de 2008

23.º Domingo do Tempo Comum - Ano A
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A Conferência Episcopal Por-
tuguesa, no dia 6 de Maio, emitiu
uma nota pastoral sobre o “Ano
Paulino”, proclamado pelo Papa
Bento XVI para celebrar os dois
mil anos do nascimento de S.
Paulo.
Na introdução ao documento, os
nossos bispos dizem que “Paulo
pode guiar-nos em todos os
caminhos de escuta da Palavra:
na celebração da Páscoa; na
evangelização, como primeiro
anúncio de Jesus Cristo; no
aprofundamento da fé, em pro-
cesso Deus, vivendo segundo as
exigências da Palavra; no for-
talecimento da esperança, pois
toda a Palavra de Deus nos abre
para o horizonte da eternidade”.
Aí traçam as metas para este per-
curso de um ano com S. Paulo:
- Evangelizar para fora e não só
para dentro, para os seus;
- Levar todos aqueles que estão
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envolvidos na evangelização a
tomarem consciência de se
deixarem possuir por Jesus Cristo;
- Fazer sentir que o novo ardor para
a missão está na paixão por Jesus
Cristo;
- Assumir que a primeira tarefa da
evangelização é anunciar Jesus
Cristo ressuscitado (este é o
kerigma, ou seja, o primeiro anún-
cio);
- Estabelecer um percurso cate-
quético de aprofundamento da fé em
comunidade e de compromisso em
igreja;
- Realizar a comunhão e a unidade
a partir da diversidade de carismas
e ministérios;
- Criar a consciência da correspon-
sabilidade, ou seja, a missão é tarefa
de todos e não só dos bispos e pa-
dres.
O livro adoptado é “Um ano a ca-
minhar com São Paulo”, de D.
Anacleto de Oliveira, Bispo Auxiliar
de Lisboa.

Um ano com S. Paulo

23.º Domingo Comum - Ano A
   O Evangelho,  inicia o “Discurso E-
clesial . Nesse quarto discurso, Jesus
apresenta uma catequese sobre a
caminhada em comunidade: como
corrigir o irmão que errou e provo-
cou conflitos na comunidade?  O
Evangelho propõe um caminho em vá-
rias etapas
   1. Um encontro pessoal a sós
com esse irmão...
   Não devemos espalhar a notícia do
erro cometido...O amor  é mais im-
portante que a verdade...  A verdade
nua e crua, muitas vezes destrói a
convivência entre as pessoas, pode
destruir uma pessoa...arruinar uma fa-
mília e destruir um casamento...
   Convém dizer sempre toda a
verdade ?
   A verdade que não produz amor,
mas provoca perturbações, gera dis-
córdias, ódios e rancor, não deve ser
dita. Exemplos : a mãe que esconde
atitude dos filhos ao marido, para
evitar conflitos..; O esposo convertido
deve querer contar o passado infiel?
- Convém contar tudo o que vimos ou
ouvimos a terceiros..“Vai ajudar?” (Ca-
lando, quantos dissabores evitaría-
mos!)
   2. Se ele não ouvir, pedir a ajuda
de outras pessoas  que tenham
sensi-bilidade e sabedoria...
   3. Se essa tentativa também falhar,
a comunidade  será chamada para
recordar ao infractor as exigências do
caminho cristão. Mas a intervenção
deve ser guiada pelo amor.
   Como vemos, recomenda-se que
fique tudo em casa... Exemplos: falar
mal da própria comunidade:  é
negativo...
- Da família:  pode aumentar os

ressentimentos... “roupa suja...”
Ouvistes um “crente” falar mal da sua
igreja ou do seu pastor? Ouvistes um
católico falar mal da sua paróquia ou
do seu padre? De que Igreja és?
   4. Finalmente:  Se persistir no erro,
será considerado um gentio pagão.
 Não é a Igreja que exclui o infractor, é
ele que recusa a proposta do Reino e
se coloca à margem da Comunidade.

Feira quinzenal muda de lugar
A Câmara Municipal pede para avisar
que a partir do dia 8 de Setembro (pró-
xima 2.ª feira) a feira passa a ser no
novo Parque da Feira, junto à Central
de Camionagem.

Até Janeiro, a feira quinzenal será à
segunda-feira. A partir de Janeiro  será
ao sábado, visto ser o dia preferido da
maioria dos seus frequentadores.

Catequistas
Vós percebestes o quanto sois im-

portantes, sabendo ouvir, num mundo
onde todos estão meio angustiados, até
mesmo as crianças.

Deveis saber ouvir, ser sinal de sal-
vação, que é uma coisa acolhedora.

Salvação não é um código de leis,
mas um acto de amor de Deus, que
abraça as pessoas.

O mundo precisa do vosso teste-
munho, dado gratuitamente.

Não é gratuito só porque não cobrais
pelo vosso trabalho, mas porque
gostais de vos dar.

Deveis ser felizes por serdes o que
sois e ajudar a própria Igreja  a perceber
o quanto ela também tem que ser
Catequistas, obrigado, porque vos
deixastes “SEDUZIR”  pelo Senhor...
O Autor sagrado vos garante:
“Felizes os pés que andam para
anunciar boas novas”.
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 09: às 19h40  (em  S. Torca-
to): terço; às 20h00 missa por:

- Aniv. Severino Rodrigues  m.c.
filhos Arménio e Maria

- Aniv. Amélia Lima Miranda  m.viúvo
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 11: - às 19h45  (na Rateira):

terço; às 20h05 missa por:
- Aniv.José Costa Lima  m.c. João
- Aniv. Deolinda Santos Baptista

m.c. viúvo
Sábado – 13:  às ?h00:  Na Rateira:

casamento de Forjães ;  Às 19h15:
Missa por

- Álvaro Mor. Dias  m.c. filha Belmira
- Pelos avós e marido de Maria do

Carmo G. Matos
Domingo – 14:   Às 9h30:
- Aniv. Manuel Gonçalves Rodrigues

m.c. viúva
- António Joaquim Lima Gonçalves

m.c. sobrinha Ana Margarida

Servir altar 13/14Setembro
)Sábado - 13: Acólitos: 6.º ano; Lei-
tores:  Ângela Faria, Lionel e Tânia
Domingo- 14: 9h30:   Acólitos: Grupo
Jovens META; Leitores:  Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória Afonso

Início do ano escolar
A- Escola do 1.º Ciclo e Jardim de
Infância:
1. As actividades lectivas iniciam-se
no dia 10 de Setembro;
2. Reunião de encarregados  de
educação do Jardim de Infância:  dia
9, terça- feira, às 18h30;
3. Reunião de encarregados  de
educação do 1.º Ciclo:  será
anunciada e agendada logo que seja
colocado(a) o/a docente. O aviso da

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 08: às 19h45:
-  Pais (José e Emília) de Olímpio

  - Pais (João e...) de Júlia Gomes
Fernandes

- 3.ª F- 09: às 20h30: início do
Sagrado Lausperene

- Aniv.Joaquina Fangueirinho  m.c.
Associação das Almas

- Pais (Laurinda e...) de Ana Maria
Dias Lopes

4.ª F - 10: às 20h30:  missa por:
- Ao Santíssimo  m.c. Confraria do

Senhor e todos os devotos
6.ª F - 12: às 19h45:  terço; às 20h05

missa por:
- José Gomes dos Santos e esposa

(Goret)  m.c. irmã Maria
- Pais (Maria e Manuel) de Maria

deolinda Fernandes Sá
Sábado – 13:   Às 18h00  missa por:
- Pais (António e Rosa) de Maria

Lurdes Ferreira
- Pais (Anmtónio e Alzira) de

Arménio Pedrosa Gomes
Domingo – 14:   Às 8h00:
- Aniv. José L. Dias  m. Associação
- Pais (Agostinho e Júlia) de

Fernando Jesus Silva
 Às 11h00: Povo - Às 12h00:

Baptizados (3) - Às 16h00:  em
Forjães: Posse do novo Pároco

Servir altar 13/14 Setembro
Sábado - 13:  Acólitos:  Catequese;
Leitores:  Rosana, Tiago Santos e
Sandrina Faria  Domingo- 14:  Às
8h00:  leitores: Teresa Santos,
Sargento e Rosinha;  Às 11h00:
Leitores: Voluntários.

 Catequese
Em ordem ao próximo ano de
catequese, avisa-se o seguinte:
1. Lista de crianças que automatica-

mente entram para o 1.º ano  de cate-
quese: encontra-se afixada na pauta
junto á entrada lateral da Igreja.
Qualquer anomalia , omissão ou ins-
crição indevida, deve ser comunicada.
Também quem não foi baptizado em
Palmeira ou não está inscrito no ficheiro
paroquial, deve comunicar.
2. Dia diocesano de Catequistas no
Sameiro (das 9h00 às 16h30) : dia 13 .
3. Reunião de Catequistas :sábado,
dia 20, às 16h30.

Início do ano escolar
Escolas 1.º Ciclo e Jardim

Eira d'Ana 1:  Reunião de pais e
encarregados educação: dia 8

Setembro (2.ª f.), às 19h00

EB1 de Barral:  1. O ano lectivo co-
meçará a 10/09/2008
2. Reunião de pais  e enc.de educa-
ção: 8 Setembro  às 19h00, na escola
Jardim de Infância de Santo
António:   Reunião de pais : 9 Se-
tembro. (3.ª feira) às 18h30, no Jardim
de Infância.

Sagrado Lausperene
Início:  3.ª feira, dia 9, às 20h30
Interrupções:  3.ª feira, às 23h30; 4.ª
feira dàs 12h00 às 15h30.
Encerramento:  4.ª feira, às 20h30,
com procissão, bênção, sermão e
eucaristia de conclusão.
Turnos de adoração:  afixados na
pauta da porta lateral da Igreja

Que tal esta festa?
De vez em quando é preciso parar e re-
flectir. Um ano..dois anos..sucedem-se
uns aos outros... (continua página 3)

mesma será enviado pelos alunos.
B- Centro Social :Reunião dos en-
carregados de educação da Creche:
dia 8, segunda feira, às 19h00.  Será
nas instalações do Centro que, no final,
podem ser visitadas
Continuação Página anterior

("que tal esta festa"?)
...//...Acomodamo-nos ao bem ou ao
mal que possa existir, quer a nível
pessoal e individual, quer mesmo a nível
familiar, paroquial, nacional etc.
Todos sabemos que, no dia a dia, por
vezes existem mazelas...que às vezes
custam a sarar. Os problemas sucedem-
se, hoje, mais que muitos. Também a
nível paroquial
É sabido que o grupo coral é uma peça
fundamental na liturgia duma paróquia.
Missas secas...hoje deveriam ser
proibidas.
O de Palmeira, como o de Curvos, de
há ano e meio a esta parte levou uma
machadada de mais de 50%. Por culpa
de quem? Não interessa....Vida nova
pretende-se.
Aqui fica uma sugestão cristã: e se pen-
sássemos a tempo e horas convocar
de novo todas as pessoas  que, ao longo
dos anos, passaram pelos grupos
corais, a fim de começarmos de novo?
Novos (que saudades tenho dos jo-
vens nos grupos corais)  e casais, sol-
teiros ou casados, viúvos...todos têm
lugar. Vamos a isto? Espero dar corpo
á ideia, fazendo convites personalizados
a quem conheça. Outros poderão fazer
o resto. É a paróquia que o deseja.
Todos os que lucraremos com isso.


