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    Um ano com S. Paulo
Feira quin Formação de Paulo:
 Para todo o israelita e para Paulo,

a Lei era Luz, sabedoria, justificação
e salvação, o seu orgulho e susten-
táculo. Para Paulo a Lei (o Penta-
teuco – os primeiros cinco livros da
Bíblia) foi apenas um mestre que for-
mava e educava com os seus pre-
ceitos.

Inicialmente esculpida por Moisés
em pedras, era exterior ao homem,
que depois a interiorizava através do
estudo e observância rigorosa.

Na Nova Aliança estabelecida por
Cristo, com a sua morte e ressur-
reição, é o próprio Deus que infunde
uma «lei nova» no coração do
homem, dando-lhe o seu Espírito.

A Lei Nova, que substitui a Lei An-
tiga, é um dom de Deus que o ho-
mem deve acolher através da fé. É a
acção de Deus no homem que O aco-
lhe e a Ele se abre.

Anuncia Jesus Cristo, partindo de
Abraão, e mostra os desígnios de
Deus através de Moisés e dos Pro-
fetas. Parte da contemplação das
maravilhas do cosmos para chegar a
Deus, seu princípio e inteligência
ordenadora.

Paulo afirma que a salvação não é
conquistada pelo esforço e empenho
do homem, mas é dom gratuito de
Deus. O Espírito de Deus e de Cristo
é que se apodera do homem e se
torna o seu guia interior e inspirador,
no caminho indicado por Jesus.

No concílio dos Apóstolos, em
Jerusalém, reconhece-se que a salva-
ção só vem de Jesus e do seu
Espírito, e que não é necessário

impor aos convertidos do paganismo
a circuncisão  e a observância de
ou-tras práticas hebraicas  da lei de
Moi-sés (Gl 2,7-9). Para Paulo a
salvação vem de Deus, através de
Jesus Cristo, e não através da lei de
Moisés.

As etapas da grande aventura missi-
onária de Paulo são conhecidas gra-
ças aos testemunhos dos Actos dos
Apóstolos, e das Cartas que o Apósto-
lo escreveu às comunidades por ele
fundadas, nas suas três longas via-
gens, para acompanharem e completa-
rem a sua pregação oral. Dessas
viagens falaremos no próximo número
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... afirmou com arrogância e orgulho a
sua condição divina, mas assumiu a
realidade da fragilidade humana,
fazendo-se servidor dos homens para
nos ensinar a suprema lição do amor,
do serviço, da entrega total da vida por
amor. Os cristãos são chamados por
Deus a seguir Jesus e a viver do mes-
mo jeito, na entrega total ao Pai e aos
seus projectos................................

...O que é que significa dizer “sim” a
Deus? É ser baptizado ou crismado?
É casar na igreja? É fazer parte de uma
confraria qualquer da paróquia? Da
equipa que gere a Fábrica da Igreja?
É ir todos os dias à missa e rezar
diariamente a Liturgia das Horas?

Não bastam palavras e declarações
de boas intenções; é preciso viver, dia
a dia, os valores do Evangelho, seguir
Jesus nesse caminho de amor e de
entrega que Ele percorreu, construir,
com gestos concretos, um mundo de
justiça, de bondade, de solidariedade
e paz

A liturgia do 26º Domingo do Tempo
Comum deixa claro que Deus chama
todos os homens e mulheres a
empenhar-se na construção desse
mundo novo de justiça e de paz que
Deus sonhou e que quer propor a
todos os homens. Diante da proposta
de Deus, nós podemos assumir duas
atitudes: ou dizer “sim” a Deus e cola-
borar com Ele, ou escolher caminhos
de egoísmo, de comodismo, de isola-
mento e demitirmo-nos do compro-
misso que Deus nos pede. A Palavra
de Deus exorta-nos a um compro-
misso sério e coerente com Deus –
um compromisso que signifique um
empenho real e exigente na constru-
ção de um mundo novo, de justiça,
de fraternidade, de paz.

Na primeira leitura, o profeta Eze-
quiel convida os israelitas exilados
na Babilónia a comprometerem-se de
forma séria e consequente com Deus,
sem rodeios, sem evasivas, sem sub-
terfúgios. Cada crente deve tomar

Compromisso e empenho caminham de mãos dadas
consciência das consequências do seu
compromisso com Deus e viver, com
coerência, as implicações práticas da
sua adesão a Javé e à Aliança.

O Evangelho diz como se concretiza
o compromisso do crente com Deus…
O “sim” que Deus nos pede não é uma
declaração teórica de boas intenções,
sem implicações práticas; mas é um
compromisso firme, coerente, sério e
exigente com o Reino, com os seus
valores, com o seguimento de Jesus
Cristo.

O verdadeiro crente não é aquele que
“dá boa impressão”, que finge respeitar
as regras e que tem um comporta-
mento irrepreensível do ponto de vista
das convenções sociais; mas é aquele
que cumpre na realidade da vida a
vontade de Deus.

A segunda leitura apresenta aos
cristãos de Filipos (e aos cristãos de
todos os tempos e lugares) o exemplo
de Cristo: apesar de ser Filho de Deus,
Cristo não...//..(continua na página 4)
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 30: às 19h10  (em  S. Torca-
to): terço; às 19h30 missa por:

-  Pais (José e Verónica) de Idalina
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 02: - às 19h10  (na Rateira):

terço; às 19h30 missa por:
- Aniv. Laurinda S. Lima  m.Ana Maria
- Por Manuel Freitas Oliveira  m.c.

Albino Viana
Sábado – 04:  Às 19h15:  Missa por
- Ao Sag. Coração de Jesus (da 1.ª

sexta-feira)  m.c. Associação
Domingo – 05:   Às 9h30
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.

Confraria Atenção:  Adoração e
procissão a partir das 8h30

Servir altar 04/05 Outubro
)Sábado - 04: Acólitos: 9.º ano; Lei-
tores:  Sara Garrido, Pedro Garrido e
Filipa Valverde Domingo- 05: 9h30:
Acólitos: Glória e Juliana Oliveira; Lei-
tores:  Manuela V., Rui e Manuela B.

Catequese
Em ordem ao próximo ano de cate-
quese, avisa-se o seguinte:
1. As inscrições para o 1.º ano, ou
outras que tenham vindo de fora para
qualquer ano, devem ser feitas no
Centro, dentro do horário deste.
2. Início da Catequese:  sábado, dia
4 de Outubro, a partir das 17h00.
Assim: Às 17h00: 1.º  e 3.º ano; Às
17h30:  3.º e 4.º ano; às 18h00: 5.º e
6.º ano; Às 18h15 : 7.º e 8.º ano; Às
18h30:  9.º e 10.º ano.
Nota : estes horários são só para este
dia, a fim de tomarem conhecimento
da catequista, sala de catequese e
horários habituais aos sábados.
3. A reunião de Catequistas  é na 4.ª

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 29: às 19h10: Terço; às 19h30,
missa por:

- José Lima Dias  m.c. irmão António
 - Heitor Lima Silva  m.c. mãe
4.ª F- 01: às 19h10: Terço;às 19h30,
- Aniv. Laurentino G. Rosa  m.c. viúva
- Amândio S. Lopes m.c. viúva e filhos
6.ª F- 03: às 19h10:  terço; às 19h30

missa por:
- Ao Sag. Coração de Jesus (1.ª

sexta-feira)  m.c. Associação
- Pais (Carolina e Albino) de Fernanda

Capitão
- Alice Silva Gomes  m.c. filha Amélia
Sábado – 04:   Às 18h00  missa por:
- Fernando C.  Pereira  m.c. sobrinho
- Avós (Ana, Emília, José.)  Ana Maria
Domingo – 05:   Às 8h00: por
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Às 11h00: Povo
Hoje (dia 28):  passeio do grupo

coral.  Sairemos todos da beira da
Igreja às 8h45 da manhã, final da
Eucaristia. Tragam o necessário,
sobretudo agasalho, se estiver frio.

Servir altar 04/05 Outubro
Sábado - 04:  Acólitos:  10.ª Classe
da Catequese (Turma A); Leitores:
Ivone Rosa, José S. Matos e Catarina
Faria  Domingo- 05:  Às 8h00:
leitores: Maria Afonso, José P. Venda
e ...; Às 11h00: Leitores: Paula
Miranda, João Cepa e Natália

 Vamos começar a preparar
  a Eucaristia do 12 de Outubro
        que talvez seja a 19?
Explico o porquê da alteração de
data.  É que no dia 12 de Outubro,
toma posse da sua nova diocese de
Portalegre e Castelo Branco, o Sr. D.

Antonino Dias, até agora bispo auxiliar
de Braga. Fica-me bem que, na
qualidade de arcipreste, o acompanhe
àquela diocese. Por isso, terei que sair
de manhã e fazer-me substituir nas
paróquias.
Fica assim agendada para o dia 19 a
Missa do "Re-encontro e da Recon-
ciliação "  de uns com os outros. Tem
que ser uma Eucaristia a sério. Vamos
trabalhar para que haja festa
A 1.ª coisa que peço a quem voltar e
aos que ainda restam cá, é que con-
feccionem um bolo para ser partilhado
por todos. Possíveis sobras poderiam
ser aleiloadas e o dinheiro poderia
reverter para fazer um "2.º passeio de
Cantores". E se houvesse um bolo
para o Guiness?

Catequese
 Início da Catequese:  este sábado,
dia 27, a partir das 15h00. Mesmo
assim, às 18h00 horas haverá a
Eucaristia que, espero, seja para todos

Intenções de Missas
Ainda é cedo para as pedir, pois tenho
ainda imensas para celebrar neste ano.
Mas peço encarecidamente  às pes-
soas que, ao preencherem os impres-
sos, os preencham bem . Se não
forem capazes, peçam ajuda  nem que
seja ao pároco ou aos mais novos .
Também isso é um acto de humildade,
sabendo que vamos perdendo capaci-
dades que outrora tínhamos. Os im-
pressos estão muito bem feitos .
Depois...enganam-se...e a culpa é
sempre do mesmo....do padre (claro).
E surgem as discussões e as faltas de
educação. (Continua na página 3)

feira, dia 1, às 21h00, no Salão
4. Já agora:  não acham que a Cate-
quese de Curvos anda um pouco pela
mão de bastantes adolescentes? Não
seria de pensar convidar pessoas
adultas (pais ou avós) para darem
Catequese? São as pessoas mais
estáveis que podem trazer estabilidade
à catequese.

Grupo de Jovens META
 Em nome do Grupo de Jovens, venho
solicitar que publique no Boletim (esta
semana, se possível, ou então para a
próxima) que o Grupo de Jovens Meta
1. Está a iniciar as actividades
2. E que vimos desta forma convidar
os recém-crismados e outros jovens
da paróquia a juntarem-se ao grupo.
3. Os encontros decorrem de forma
habitual aos sábados no final da
eucaristia.
 4. Oportunamente enviar-lhe-emos o
plano de actividades. Obrigada, Filipa

Outubro missionário
O dia das missões aproxima-se. É
sempre no 3.º domingo de Outubro.
No entanto, todo o mês é dedicado
às Missões. Daí que, um pouco por
todo o lado, os animadores missio-
nários multipliquem actividades,
tendentes a angariar material, que
não só dinheiro, para as missões.
Em Palmeira, a Ana Lima vai reali-
zar uma feirinha no fim de semana
de 4 e 5 de Outubro, dada a impos-
sibilidade de a fazer no dia próprio.
Assim, venham preparados para ad-
quirir bolos, animais, bugigangas
diversas, material missionário
(agendas, almanaques, calendários
e outros).


