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Continuação da 1.ª página
competência, precisam-se. Sen-
do certo que a autoridade vem
da competência e do espírito de
doação ao povo que se governa.

Não se pode abdicar da autori-
dade devidamente constituída.

Ela deve existir nos pais, em
casa, e nos professores, na es-
cola; nos catequistas, na paró-
quia, e nas autoridades policiais;
na GNR, nas estradas, e nas
autoridades de investigação
criminal; nos patrões, nas empre-
sas, e nos funcionários dos servi-
ços públicos. Mas atenção:  ter
autoridade não é sinónimo de
autoritarismo. Este é condená-
vel, pois transforma-se quase
sempre em tirania, prepotência
e subju-gação.

Servir é exercer a autoridade.
Assim fez Cristo que "veio para
servir e não para ser servido". E
nós? Quando copiamos o Mes-
tre?.

Levar a mensagem...
Na viagem do século XXI

A humanidade mudou profunda-
mente e neste ano jubilar, em
que se celebram os 2000 anos
do nascimento de São Paulo, é
a mutação constante e a
necessidade de encontrar
novas linguagens, novos
públicos e novos destinos para
a viagem apostólica da Igreja no
século XXI que se afiguram
como os maiores desafios que
a sua figura pode iluminar e aju-

As leituras bíblicas realçam a
autoridade de Jesus, contrapon-
do-a à autoridade dos escribas.

Sabemos que Jesus inseria-se
totalmente entre o povo, vivendo
os seus problemas e denuncian-
do os seus males, provenientes
da autoridade vista como poder
e não como serviço.

Ao dizer que Cristo tinha autori-
dade e ensinava com autorida-
de, o evangelista quer dizer que
a autoridade para Cristo estava
no serviço e não no poder.

Vivemos numa sociedade em
que os homens vão exercendo
uma autoridade falsa, que
apenas é verdadeira enquanto
vem do povo e do voto popular.
Apanham-se lá…e esquecem o
povo que neles votou.

A sociedade moderna enferma
duma autoridade democrática,
exercida em nome do povo e pelo
povo. Não olhada como “servir-
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se”, mas sim como “servir o povo”.
Esquecendo o seu bem pessoal
para pensar no bem comum. Os
tachos não têm sentido na socie-
dade moderna.

Todos vivemos tempos difíceis,
provenientes dum bem social ali-
cerçado não em valores mas em
promessas irrealistas que assen-
tavam apenas em papéis. E os
papéis conduziram o mundo a es-
te estado de coisas, ao abismo.

A autoridade não pode residir
em papéis nem em gabinetes.
Deve existir em prol do povo.
Quem nos governa, deve-se fazer
esquecer a si, para pensar no po-
vo a quem governa, ou diz gover-
nar. E isto a todos os níveis: na-
cional, regional, local. E em todas
as instituições: sejam elas civis,
ou religiosas.

Profetas para o mundo de hoje,
precisam-se. Governantes com
autoridade e..(continua na página 4)

dar a resolver.
Antes de mais,  evitar mudan-

ças meramente baseadas na
forma, como se todos os novos
instrumentos de comunicação
ao nosso dispor servissem
apenas como um novo embru-
lho. Paulo tinha plena consciên-
cia da necessidade de desenvol-
ver todo um trabalho de adapta-
ção e tradução para que cada po-
vo, cada pessoa, pudesse enten-
der o que estava verdadeiramen-
te em causa com a mensagem
cristã.

Num tempo de redescoberta do
espiritual e, paradoxalmente, de
desvalorização crescente das
religiões institucionais, é tarefa
dos crentes adoptar um discurso
adequado aos novos meios dis-
poníveis, que não seja completa-
mente alheio à linguagem e às
sonoridades que as novas gera-
ções se vão habituando a ouvir.
Ficar de fora desta carruagem -
por opção, ignorância ou negli-
gência - é esquecer a coragem
e o génio do Apóstolo, que esteve
sempre na linha da frente para
anunciar aquilo em que acredita-
va.

Provérbio do mês
No dia 2 de Fevereiro, sobe ao

outeiro. Se estiver a sorrir, está
o inverno para vir; se estiver a
chorar, está o inverno a acabar.
Costuma bater certo.
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

2.ª F- 02:  Senhora das
Candeias: às 18h05  (na Igreja):
terço; às 18h30 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Pais (Joaquim e Maria Praze-

res) de Emília Miranda
- Intenções do Pároco
Atenção:  na 3.ª feira não haverá

missa.
5.ª F - 05:  às 18h05  ( Rateira):

terço; às 18h25 missa por:
- Aniv. Maria Martins de Lima

m.c. filho Augusto
- Aniv. Alice A. Silva  m.c. f.  Isabel
- 2.º mês por Delfino Pereira Vilar

m.c. sobrinha Paula Fangueirinho
Na forma do costume, neste

dia, dia 5, vamos a Braga, aos
encontros com S. Paulo. Saída
às 20h30.

Sábado – 07:  Às 18h15:  por:
- Aniv. António Rodrigues Amorim

m.c. viúva e filha Aurora
- Pais de Maria do Céu Barbosa
 Domingo – 08:   Às 9h15  por:
- Aniv. Alfredo Engrácia Miranda

m.c. irmão Paulo
- Manuel Joaquim Costa Carvalho

m.c. Carla Carvalho

 Servir altar 07/08 Fevereiro
 Sábado - 07: acólitos:  grupo 2 +
2 do 7.º ano. Leitores:  Ângela
Faria, Lionel Vale e Sara Patrícia
Vale Faria
Domingo- 08:   Às 9h15:  Acólitos:
André e Sara Garrido leitores:
Adosinda, Alberto e Elisa Viana

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 02: às 18h45:  terço;19h15,
missa por:

- Aniv. Margarida Venda Lima
m.c. irmã Conceição

- Aniv. Ana Ferreira Barros  m.c.
filhos

- Intenções do Pároco
4.ª F- 04: às 18h05:  terço;18h25,

missa por:
 - Armindo Vale Gomes  m.c. filha
Arminda
 - Alfredo Lima Faria e Maria Cruz
Dias e filho Fernando  m.c. Álvaro

6.ª F- 06: às 18h05:  terço; 18h25
por:

- Aniv. Margarida Fernandes da
Silva  m.c. filha Rosa

- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
Sábado – 07:   Às 17h00   a:
- Sogros (Manuel e Maria) de

Jacinta Azevedo
- Mário Miranda Siolva  m.c.

Palmira Neves
Domingo – 08:  Às 8h00 por:
- Manuel Dias da Silva, esposa

e filhos  m.c. Augusta
- Pais (José e Deolinda) de Tere-

sa de Jesus
- Às 10h30: - Pelo Povo

Servir altar 07/08 Fevereiro
 Sábado- 07: Às 17h00: acólitos:
grupo 3 do 10.º ano + 2 do 7.º ano
da Catequista Ana Maria Alves;
Leitores: Ivone Rosa, José Silva
Matos e Flávia Daniela Brito
Domingo- 08:   Às 8h00:  leitores:
Maria Afonso, José Per. Venda e
Marlene Quinta; Às 10h30: Paula
Miranda, Luis Carlos Maciel e
Natália Brito

Recibos do IRS
Durante 2 semanas (só duas sema-
nas) estarão à disposição das pessoas
interessadas impressos para que lhes
seja passado o Recibo de donativos
recebidos para a Igreja (os das festas
já foram passados) durante o ano de
2008. A partir de 3 de Fevereiro acaba.

A brevidade com que tem que se fazer
tal operação prende-se com o facto de
ter que ser comunicado às Finanças
de Esposende, até ao dia 15 de
Fevereiro, o resumo de tudo aquilo que
as pessoas ofereceram para o Culto da
Paróquia durante 2008.

Carnaval dos Idosos
Dia 18 de Fevereiro, na discoteca

Pachá, Ofir, organizada pela Câmara
Municipal, dirigido às pessoas que
tenham igual ou mais de 65 anos, ou
qualquer deficiência, ou acompanhante
insubstituível do idoso.

Com um programa que começa às
13h00, partidas da Igreja Matriz de cada
freguesia, recepção, desfile de fantasias,
lanche e eleição da melhor fantasia:
individual ou em par. Termina às 17h30
com o regresso a casa.

Apreciação ao 10.º ano da
Catequese

(Curvos e Palmeira)
Feito parte do percurso, a que estão a

ser sujeitos, em ordem à recepção do
crisma, tenho a dizer que, no cômputo
geral, estou satisfeito, pois têm
correspondido ao exigido, excepções
feitas para um ou outro. Parabéns, e que
seja para continuar, não apenas até ao
Crisma, mas sempre.

Encontros com S. Paulo
Na forma do costume, 5.ª feira, dia

5, vamos a Braga. Saída às 20h30.

Senhora das Candeias, da Luz...
A Igreja celebra no dia 2 de Fevereiro

uma festa que é muito popular: a
Senhora das Candeias, a Senhora da
Luz, a Senhora do Campo, a Senhora
da Apresentação etc. Muitos nomes
para significar a mesma coisa.

De todos eles, destaco a Senhora
da Luz. É coisa que devemos pedir
muito a Deus e à Virgem, para estes
tempos conturbados em que vivemos.
Muita luz para saber discernir, para sa-
ber que caminho palmilhar, para saber
o rumo a seguir, para saber os valores
a recuperar.

Senhora da Luz, sede a nossa
protectora

Velas à Venda
Para a cerimónia de 2.ª feira, teremos

velas à venda ao preço de 0,30
cêntimos por unidade.

Pequeno acerto na hora
das missas ao domingo.

(Curvos e Palmeira)
Revestindo-se dum intervalo peque-

no, às vezes impossível de praticar,
por parte de todos incluindo o Pároco,
nos dias em que há adorações (em
Curvos - no 1.º e em Palmeira - 3.º
domingo);

- Sem se mexer nos toques dos
sinos, fica, no entanto, assim orde-
nado o horário nesses dias:

Em Curvos  (1.º domingo) : às
8h30 adoração e às 9h15: procissão,
sendo a missa no fim;

Em Palmeira  (3.º domingo) :
adoração às 9h50 e missa às 10h45.


