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Ano Paulino
Como S. Paulo, por um lado, «a fé

deve manter-nos numa atitude
constante de humildade perante
Deus, aliás, de adoração e de louvor
em relação a ele. De facto, o que nós
somos como cristãos devemo-lo
unicamente a Ele e à sua graça.

Dado que nada nem ninguém pode
ocupar o seu lugar, é preciso portanto
que não tributemos a nada nem a
ninguém a homenagem que a Ele
prestamos. Ídolo algum deve
contaminar o nosso universo espi-
ritual, porque neste caso, em vez de
gozar da liberdade adquirida cairíamos
de novo numa espécie de escravidão
humilhante. Por outro lado, a nossa
pertença radical a Cristo e o facto que
existimos n’Ele” deve infundir-nos
uma atitude de total confiança e de
imensa alegria. Devemos exclamar
com São Paulo:”Se Deus está por
nós, quem pode estar contra
nós?”  (Rm 8, 31). E a resposta é
que ninguém “poderá separar-nos do
amor de Deus que está em Cristo
Jesus, Senhor nosso” (Rm 8, 39). Por
conseguinte, a nossa vida cristã
baseia-se na rocha mais estável e
segura que se possa imaginar. E dela
tiramos toda a nossa energia, como
escreve precisament o Apóstolo: “De
tudo sou capaz naquele que me
dá força” (Fl 4, 13).

Enfrentemos portanto a nossa
existência, com as suas alegrias e
com os seus sofrimentos, amparados
por estes grandes sentimentos que
Paulo nos oferece.

Fazendo deles experiência pode-
remos compreender como é verda-
deiro o que o próprio Apóstolo escre-
ve: “sei em quem acredito e estou

Celebra-se hoje a festa da Dedi-
cação da Basílica do Salvador, tam-
bém conhecida por S. João de Latrão.

Dedicada a S. João Baptista e a
S. João Evangelista, esta Basílica,
construída na colina de Latrão em Ro-
ma, em terrenos doados pelo
Imperador Constantino, precisamen-
te ao lado do palácio imperial, é a
catedral do Papa, enquanto bispo de
Roma e centro da unidade da Igreja.

Foi o Papa Melquíades que a dedi-
cou no ano 320. Ali mesmo se
celebraram cinco concílios ecuméni-
cos (1123, 1139, 1179, 1215, 1512).
Ali mesmo celebra o Papa a missa
de Quinta-feira Santa com os padres
de Roma.

Celebrar a dedicação da Sé do papa
é celebrar a unidade da Igreja, de
todas as igrejas locais, ou dioceses,
espalhadas pelo mundo. Por que o
dia 9 ocorre ao Domingo, dada a sua
importância, a liturgia fez preceder a
Festa da Dedicação ao XXXII

O Zelo pela tua casa devora-me
Domingo Comum .

O templo visível é sempre um sinal a
apontar para o invisível. As igrejas de
pedra têm lugar - e bom seria que
estivessem sempre bem cuidadas e be-
las - ao permitir o encontro, a assem-
bleia, a reunião da verdadeira Igreja -
formada por todos os baptizados - para
se alimentarem da Palavra de Deus e
proclamarem o louvor de Deus. Mas as
igrejas de pedra não podem
«reduzir-nos» ao espaço , já que o
«espaço» do crente não é confinável
neste mundo: o crente vive a Presença
de Deus que o habita e «treina-se» no
amor para com todos os que o rodeiam,
sem fronteiras, para o encontro definitivo
com Deus Pai. A verdadeira Igreja é
formada, antes de mais, por cada
um de nós , baptizado que procura
desenvolver em si próprio os apelos de
Deus e testemunha, na sua maneira de
estar no mundo, a esperança que o
anima, a certeza de um futuro na casa
do Pai...//....(continua na página 4)

persuadido de que Ele tem poder para
guardar, até aquele dia, o bem que me
foi confiado” (2 Tm 1, 12) do nosso
encontro com Cristo Juiz, Salvador do
mundo e nosso». (Bento XVI).

Continuação da Página 1
...Quando Jesus se «inflama» de zelo

ao ver os vendedores no templo de Je-
rusalém, pegando num chicote e toman-
do a atitude chocante que conhece-
mos, e até estranhamos - era normal o
comércio na esplanada do templo de
Jerusalém, já que os judeus ali se diri-
giam para oferecerem sacrifícios e, por
isso, tinham de comprar as vítimas,
trocar as moedas do imperador pagão
de Roma, etc. - Ele dá uma «machada-
da» no culto estéril e formalista dos
judeus, porque o Pai quer adoradores
«em espírito e verdade».

Que faria Jesus hoje, ao ver nas nos-
sas tradições e cultos, corações que
batem no peito ...dos outros? Tanto for-
malismo e vaidade, tanta preocupação
em agradar...aos outros e não a Deus...
tantas energias desbaratadas só para
tornar o «espectáculo» da missa
bonito... Onde está o coração do
crente numa assembleia empenha-
da em «penetrar» no mistério de
Deus, entrando em verdadeira
comunhão com Ele?  Tanta gente
«enfadada», carregada de tédio e já
predisposta para uma «seca»...porque
desfasada da realidade e recusando dar
a volta... a si própria. Sim, urge que as
nossas assembleias se convertam em
Igreja orante, contemplativas do
mistério de Deus, alegres por se verem
transformadas por dentro. E não será
necessário investir num «espectáculo»,
apenas agradável.(continua na pág. 3)
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 11: às 18h10 (na Igreja): terço;
às 18h30 missa por:

- 30-º dia por Bernardina Alves da
Lomba  m.c. Associação das Almas

- Aniv. Abílio Sá Viana  m.c. viúva
- Aniv. Verónica Amélia Silva  m.c.

filha Verónica
5.ª F - 13: - às 18h10  (na Capela

Rateira): terço; às 18h30 missa por:
- Pelas almas  m.c. Associação
- Adão Boaventura  m. pessoa amiga
Sábado – 15:  Às 18h15:  Missa por
- António J. Silva Martins  m.c. pais
- Januário Rodrigues Martins  m.c.

filho Francisco
Domingo – 16:   Às 9h15

- Por Augusta Pereira Matos  m.c.
viúvo (do dia 29 de Agosto)

- Albino Rodrigues Lima  m.c. viúva
(do dia 28 de Julho)

Servir altar 15/16 Novembro
)Sábado - 15: Acólitos: 6.º ano; Lei-
tores:  Patrícia Valverde, Jorge
Fernandes e..... Domingo- 16: 9h15:
Acólitos: Glória e Juliana Oliveira;
Leitores: Céu Afonso, António Sá e
Licínia Martins

Dadores de sangue
Hoje, dia 9 de Novembro de 2008 ,

no horário habitual, das 9.00 às 12.30
horas, na sede da Junta, colheita de
sangue para os hospitais. Não
esquecer.

Inauguração da  requalifica-
ção do Jardim de Infância

Com a presença do presidente da
Câmara e com a bênção dada pelo
pároco e arcipreste, vão ser
inauguradas as obras de beneficiação
das instalações do Jardim de Infância.

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 10: às 18h10: Terço; às 18h30,
missa por:

- Aniv. M.ª  Lurdes Patrício  m.c.
Associação

- Fernando Santos (terminou)  m.c.
esposa

4.ª F- 12: às 18h10: Terço;às 18h30,
- Familiares de Ana Maria Silva Santos
- Por Mário Faria Neves  m.c. mãe
6.ª F- 14: às 18h10:  terço; 18h30 por:
- Aniv. Angelino G. Lemos  m.c. viúva
- Familiares (José e Maria Dolores) de

António Marques Cachada
Sábado – 15:   Às 17h00  missa por:
- À Senhora de Fátima  m.c. Maria

Rosa C. Ferreira
Domingo – 16:   Às 8h00 por: Povo
- Às 10h30:  ao Santíssimo (cantada)

m.c. Confraria do santíssimo
Atenção:  adoração  começa às 9h30.

Servir altar 15/16 Novembro
Sábado - 15:  Acólitos:  8.ª Classe da
Catequese (Turma  B); Leitores:
Márcia Barroso, António Per. Venda e
Catarina Faria  Domingo- 16:  Às 8h00:
leitores: Celina, Armindo e Maria
Afonso Às 10h30: Natália Brito, Cabo
Lima e Paula Miranda

Grupo de Jovens
Jovens:  estamos em fase de inte-

gração no movimento JSF – “Jovens
Sem Fronteiras” . O P. Hugo Ventura
juntamente com alguns coordenadores
do movimento na zona Minho, virá estar
connosco na noite do dia 29 de
Novembro, um sábado, às 20h30.

Daqui até lá, vamos procurar fazer
crescer o grupo, a fim de nos
integrarmos na dinâmica paroquial e
juvenil. Dá o nome a alguém ligado ao
grupo e aceita o convite que colegas

A cerimónia decorrerá às 10h30 e a ela
pode assistir quem quiser.
Saudamos tal melhoramento

(Continuação da página 4)
..aos olhos e ouvidos, satisfazendo o

ego de uns tantos... A beleza do culto,
como a beleza do templo, serão sempre
caminhos e nunca metas.

Cuidemos dos caminhos, sem nos
desviarmos da meta: o encontro com
Deus, que gera vida renovada e tes-
temunho de credibilidade na sociedade
e na vida quotidiana.

É célebre o Baptistério da Basílica de
S. João de Latrão. Pela história e pela
arte. Para nós, porém, mais célebre e
importante porque ali nascia, ao longo
de tantos séculos, a Igreja de Roma.
Ali eram baptizados os que se conver-
tiam ao cristianismo. Dali corre a «água
viva», de que fala o profeta Ezequiel na
sua visão: do templo de Deus sai uma
torrente de água...

Em cada uma das nossas igrejas,
templos que convocam e reúnem para
sentirmos a Presença de Deus, a Fonte
do Baptismo (aquela pia baptismal que
só existe na Igreja Paroquial e que
deveria merecer uma veneração par-
ticular de todos os que nela nasceram
filhos de Deus) irriga a sociedade com
a vida nova dos que nascem filhos de
Deus.

É caso para se perguntar: que cuidado
temos para com a nossa Igreja Matriz?
Que significa um certo «abandono» de
alguns da «sua» Matriz?

P. Abílio Cardoso – prior de Barcelos

Encontros de S. Paulo
Próximo:  5.ª feira, dia 13. Saída às

20h30. Esquema do mês passado

teus te vão fazer.
Vivam os jovens. A hora é nossa.
Um elemento do grupo.
Festa das Padroeiras?

Propõe-se
1. Realização de feirinhas (a começar
brevemente)
2. Leilão de uma carro usado (dia 8
de Dezembro), que espero me venha
a ser oferecido por uma firma.
3. Rifas, de objectos ou brinquedos
usados que temos lá para casa e já
não usamos.
4. Oferta de alimentos (em embrulhos
feitos com gosto) para ofertar aos
mais desfavorecidos economicamen-
te por alturas do Natal
5. Propostas de aceitação de pes-
soas que vivem sós, a irem consoar
com uma família que se disponibilize
para isso.

Reviver Palmeira
Em ordem à exposição de que falei
no número anterior, e de acordo com
a Junta e Câmara, agradecia que as
pessoas que tenham fotografias,
mesmo e sobretudo antigas,  de
qualquer coisa relacionada com
Palmeira, as entreguem na Junta de
Freguesia, ao funcionário , dentro
dum envelope, com o nome por fora
do envelope e por trás da fotografia.
As mesmas serão depois devolvidas
aos legítimos donos.
Vamos fazer um bonito, lembran-
do tempos antigos, da freguesia
que todos amamos: Palmeira

Encontros com S. Paulo
Próximo: 5.ª feira, dia 13. Saída às
20h30. Esquema do mês passado.

Dadores de sangue


