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N.º  988 – Semanas de 19 a 25 de Outubro  de 2009

XXIX Domingo do Tempo Comum - Ano B

Mandar é ser superior aos
outros; mandar é subjugar os
outros; mandar dá prestígio;
mandar dá reconhecimento
social. Esta é a mentalidade
predominante.

Ora, Jesus, mais uma vez, vem
reclamar o verdadeiro sentido de
mandar. Para Jesus, mandar é
servir. Prova disso é o Evangelho
deste Domingo: “o Filho do ho-
mem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida pela
redenção de todos”.

Encontrar e entender a lógica
de Deus é meditarmos na pri-
meira leitura deste Domingo: um
servo débil, desprezado, derro-
tado, que aparentemente não atrai
ninguém (não tem beleza, força
e riqueza) é sinal e gerador de
vida: “pela sua sabedoria, o Justo,
meu Servo, justificará a muitos e
tomará sobre si as suas iniqui-
dades”.

Ver em Deus o gerador e o sinal

da Verdadeira Vida dá-nos força
e impulso para “irmos, portanto,
cheios de confiança ao trono da
graça, a fim de alcançarmos mi-
sericórdia”.

Como e onde encontrar Deus?
Dizemos, muitas vezes, que
Deus está longe, é indiferente.
Será que Ele está longe, ou nós
é que o queremos longe?

São as nossas opções, os
nossos comportamentos que
decidem a presença ou a
ausência de Deus. Certamente
que quando enveredamos pela
lógica e na linha do que é bri-
lhante, do que é sedutor, do que
dá prestígio, aí Deus ausenta-se,
porque Deus sendo bom, sim-
ples, servo fiel, humilde, genero-
so, não se pode identificar naqui-
lo a que a isto se opõe, pois “Ele
mesmo foi provado em tudo, à
nossa semelhança, excepto no
pecado”.(continua na página 4)
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Continuação da 1.ª página
Olhemos para a nossa vida.

Olhemos para os ambientes
onde nos encontramos diaria-
mente. Olhemos para a socieda-
de onde estamos inseridos.
Olhemos para a comunidade da
qual fazemos parte. Olhemos
para a mentalidade reinante.
Quem são para mim os primei-
ros? O que significa para mim
ser o primeiro? Que atitudes to-
mo eu na minha vida? Vejo o po-
der como serviço, como ajuda e
atenção aos irmãos, ou, pelo
contrário, assumo e procuro o
poder como reconhecimento
social, como prestígio, como ser
mais do que os outros?

Assumo-me cristão:  mesmo
assim, a lógica de Deus é ou não
aceite pela minha lógica? Ou
será que Deus é para mim um
“pesar na consciência” e, por
isso, inconscientemente procuro
recalcar a minha lógica à lógica
de Deus?

Em Dia Mundial das Missões
tomemos consciência de que
somos discípulos de Deus. Mas
sejamos discípulos não instala-
dos nos nossos esquemas, mas
dinâmicos naquilo que dizemos,
naquilo que fazemos e no tes-
temunho que damos. Assim,
estaremos a ser verdadeiros
missionários que escutam, que
analisam, que meditam e que a-
nunciam a Boa Notícia que Deus
quer, através de cada um de nós,
não impor mas propor, para que
cada homem e mulher se sintam
orientados e amados por Deus.

Deus: gerador e sinal de verdadeira Vida

Quando assim vivemos o poder
não é domínio, não é superiori-
dade, mas é verdadeiro serviço,
verdadeira transmissão de valores

Ministério do Leitor
1. Deve ser mantida a calma; não

subindo para o ambão à pressa,
nem começando a leitura sem olhar
para as pessoas (até durante a
leitura, se possível, para acentuar
algumas frases, as mais relevantes,
ajuda a acentuá-las) e, ao acabar,
não se deve fugir ainda mais
depressa. Por isso, deve-se
respirar antes de começar a ler,
para depois respeitar a pontuação.

2. Já no fim deve fazer-se uma
pau-sa, antes de dizer «Palavra do
Senhor» e, finalmente, escutar a
resposta da assembleia no ambão.

3. Apresentação. Não vestir
roupa que possa distrair ou
ofender os presentes, seja por
ostentação, seja por desleixo, etc.
(camisolas de anúncios, roupa
inadequada ou suja, etc.).

4. O leitor deve apresentar-se co-
mo pessoa educada e normal,
sabendo distinguir os vários locais
que ocupa ao longo da sua vida, já
que celebrar a Eucaristia não é o
mesmo que ir tomar um café ou
assistir a um desfile de moda .
Em suma:  uma leitura bem feita
não é uma leitura lida sem erros ou
sem soluços, mas sim uma leitura
proclamada. Ora, só quem tem é
capaz de dar, ou seja, só o leitor
que se prepara devidamente e
dignamente é capaz de dar bom
testemunho de si, como leitor da
Palavra que não é sua mas de
Deus.
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 20: na Capela S. Torcato :
Às 18h30: terço; às 18h50:
Eucaristia por:

- Aniv. Manuel Faria Fangueirinho
m.c. filhas

- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 22: na capela da Rateira:

às 18h30: terço; às 18h50 por:
- Aniv. José Ch. Silva  m.c. f.

Verónica
- Abílio e Fernando e sobrinhos

m.c. Adelina Lima
Sábado – 24:   Às 19h15:
- Aniv. António Maria Costa Leme

m.c. irmãos
- Aniv. Carlos Gonçalves da Rocha

m.c. filha Fátima
Domingo – 25:   Às 9h30 por:
- Por Abílio Sá Viana e a S. Bento

e S. Cláudio  m.c. Maria Ch.
Rodrigues

  Servir altar 24/25 Outubro
 Sábado- 24:  às 19h15: Acólitos:

3 elementos  do grupo 6  da
Catequista Paula Boucinha (5.º ano);
Leitores: 3 elementos do grupo 1 1,
da Catequista Ângela Faria (10.º
ano)

Domingo- 25:  Às 9h30:  Acólitos:
Casal voluntário ou outros; Leitores:
Céu, António Sá e Licínia Martins

Novo Ministro
Extraordinário da Comunhão
A partir deste domingo, dia 18, a
paróquia terá mais uma pessoa
como ministro da Comunhão. Trata-
se do Sr.Alberto Matos da Silva, que
está a fazer o papel de Sacristão de
forma gratuita e a quem desejamos

Intenções de Missas
2.ª F- 19: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Carlos Filipe, Abílio Nogueira e

Idalina  m.c. Deolinda
- Porfírio Marques e irmãs  m.c.

Teresa Lima
4.ª F- 21: às 18h45:  terço; às

19h10:  Eucaristia por:
- Aniv. Idalina Lima Faria  m.c.

neta Ana Paula
- António Lima Lomba  m.c.

pessoas amigas
6.ª F- 23:  às 18h45:
- Intenções de Erverina (José,

Abel, Leonilde e Alice)
- M.ª Carmo Neiva  m.c. Lurdes

Chaves
Sábado – 24: -  Às 12h00:

Casamento (cantado pelo Coral
dos Adultos); Às 18h00:

- Amândio Lopes  m.c. filhos
- Mário Faria Neves  m.c. mãe
Domingo – 25:  Às 7h30

(excepção - passeio  G. Coral):
Aniv. Maria Dolores R. Torres

m.c. filha Noémia
- Aniv. Abel C.Fernandes  m. mãe
Às 11h00:  Pelo Povo

 Servir altar 24/25 Outubro
Sábado - 24:  às 18h00: Acólitos:

Grupo 10, do 5.º ano da Catequista
Palmira Garrido; Leitores:  grupo
22, do 10.º ano Catequista Sandra
Domingo- 25:   Às 8h00:  leitores :
Teresa Santos, Sargento Santos
e Rosa Martins. Salmista: 5 ; Às
11h00:  Emília Correia, João Cepa
e Paula Maciel; Salmista: 1

Dia das Missões
Neste mês de Outubro, dedicado às
Missões, a Igreja lembra-nos que todos
nos devemos sentir responsáveis pelas
Missões, distribuin-do riquezas espiri-
tuais e materiais que possuimos para
os que ainda vivem na miséria.
As colectas deste fim-de-semana, dias
18 e 19, reverterão para as Missões.

Novo(a) Ministro(a) Extra-
ordinário(a) da Comunhão

A partir deste domingo, dia 18, a
paróquia terá mais uma pessoa como
ministra da Comunhão. Trata-se da Sr.ª
Ana Maria de Sá Alves .
Vem suprir uma lacuna com a incapa-
cidade física da D.ª Irene Cruz e, ao
mesmo tempo, acautelar indisponibili-
dades ocasionais de algum dos actuais
ministros da Comunhão.

Comissão de Senhoras
Um grupo de Mulheres, dos diversos
lugares da freguesia, vai organizar a
festa de Santa Eulália, Santa Luzia e
Sr.ª da Conceição.
A festa será nos dias 11 a 13 de
Dezembro e comportará um programa
não muito ambicioso, pois a época de
inverno não aconselha a aventuras.
Mesmo assim, haverá Ranchos, Tunas
e um Conjunto Musical, para além da
parte religiosa que terá o seu epílogo
no dia 13.
Brevemente vão começar a trabalhar
nesse sentido e os seus nomes serão
publicados.

Peditórios de Confrarias
Associação das Almas:  25/10/2009
Confraria do Senhor:  22/11/2009

Passeio anual do Grupo Coral
Dia 25 de Outubro.

Para quem quiser  (mesmo sem ser cantor.)
Guimarães  (teleférico), Gerês, Terras do
Bouro, Mixões da Serra, Vila Verde.
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Paróquia de Curvos
felicidades no  desempenho do novo
cargo.
Vem suprir uma lacuna resultante do
cansaço de algum elemento dos
actuais, bem como acautelar
indisponibilidades ocasionais e até
incompatibilidades de algum dos
actuais ministros da Comunhão.

Grupo de Jovens META
Criou um Blog na Internet, de que se
faz agora publicidade e se dirige,
conforme palavras da Presidente Filipa
Valverde, aos actuais membros, aos
antigos e até aos futuros que queiram
acompanhar, nele ingressando, este
grupo de Jovens
 Podem aceder em: http://meta-
jsf.blogspot.com/                  Filipa

Centro Social - Explicações
Alargando o seu âmbito de acção, o
Centro Social abriu um núcleo de
Explicações, em horário pós-laboral,
das 19h30 às 20h30 ou mais, dirigido
a alunos ou adultos do 5.º ao 12.º ano.
O sistema é personalizado, com
pessoal habilitado pedagogicamente e
para as disciplinas de Matemática,
Português, Francês, Inglê e Fisico-
Químicas.
Quem estiver interessado e para mais
pormenores, deve dirigir-se aos
Serviços de Secretaria do Centro
Social.

Receitas da Fabriqueira
Colectas de Setembro:

Dia 6:  •118,01; Dia 13:  •188,70; Dia
20: •127,76; Dia 27:  •99,35; Sag:
Família : •17,00


