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N.º  1017 – Semanas de  10 a 16 de Maio  de 2010

6.º Domingo de Páscoa - Ano C

Na liturgia deste domingo sobressai
a promessa de Jesus de acompanhar
de forma permanente a caminhada da
sua comunidade em marcha pela
história: não estamos sozinhos; Jesus
ressuscitado vai ao nosso lado.

No Evangelho, Jesus diz aos
discípulos como se hão-de manter em
comunhão com Ele e reafirma a sua
presença e a sua assistência através
do “paráclito” – o Espírito Santo.

A primeira leitura apresenta-nos a
Igreja de Jesus a confrontar-se com
os desafios dos novos tempos.
Animados pelo Espírito, os crentes
aprendem a discernir o essencial do
acessório e actualizam a proposta
central do Evangelho, de forma que a
mensagem libertadora de Jesus possa
ser acolhida por todos os povos.

Na segunda leitura, apresenta-se
mais uma vez a meta final da
caminhada da Igreja: a “Jerusalém
messiânica”, essa cidade nova da
comunhão com Deus, da vida plena,

Continuação da 1.ª página
.. É o caminho da Igreja de Cristo
ainda hoje para enfrentar os desa-
fios do mundo: distinguir o essencial
do acessório, preservando o
essencial e  actualizando constante-
mente o acessório.

Essa assembleia vai, pois, discutir
o que é essencial na proposta cristã
e o que é acessório (e que podia ser
dispensado, não constituindo uma
verdade fundamental da fé cristã).
 Pedro reconhece a igualdade fun-
damental de todos – judeus e pagãos
– diante da proposta de salvação, que
a Lei é um jugo que não deve ser
imposto aos pagãos e que é “pela
graça do Senhor Jesus” que se chega
à salvação; mas Tiago (representante
da ala “judaizante), sem se opor à
perspectiva de Pedro, procura salvar
o possível das tradições judaicas e
propõe que sejam mantidas algumas
tradições particularmente caras aos
judeus. Não se pode impor aos genti-
os a lei judaica; só Cristo basta.
Assim dá-se luz verde à missão entre
os pagãos. É a decisão mais impor-
tante da Igreja nascente: o cristianis-
mo cortou o cordão umbilical com o
judaísmo e pode, agora, ser uma pro-
posta universal de salvação, aberta
a todos os homens, de todas as ra-
ças e culturas.  No entanto, pede-se
a abstenção de alguns costumes
algo repugnantes para os judeus.

Manifesta-se, assim, a consciência
da presença do Espírito, que conduz
e que assiste a Igreja na sua
caminhada pela história.
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 Este episódio vale, sobretudo, pelo
seu valor exemplar. Faz-nos pensar,
por exemplo, em rituais ultrapassados,
em práticas de piedade vazias e
estéreis, em fórmulas obsoletas, que
exprimiram num certo contexto, mas
já não exprimem o essencial da pro-
posta cristã.O essencial do cris-
tianismo não pode ser vivido sem
o concretizar em formas determi-
nadas, humanas e, por isso, con-
dicionadas e finitas. Mas é neces-
sário distinguir o essencial do aces-
sório; o essencial deve ser pre-
servado e o acessório deve ser
constantemente actualizado.

Quais são os ritos e as práticas de-
cididamente obsoletos, que impedem
o homem de hoje de redescobrir o
núcleo central da mensagem cristã?
Será que hoje não estamos a impedir,
como outrora, o nascimento de Cristo
para o mundo, mantendo-nos presos
a esquemas e modos de pensar e de
viver que têm pouco a ver com a
realidade do mundo que nos rodeia?

É necessário ter presente que o
essencial é Cristo e a sua proposta
de salvação. Essa é que é a
proposta revolucionária que temos
para apre-sentar ao mundo. O resto
são questões cuja importância não
nos deve distrair do essencial.

É preciso aprender com a forma
como os Apóstolos responderam aos
desafios dos tempos: com audácia,
com imaginação, com liberdade, com
desprendimento e com a escuta do
Espírito. É assim que a Igreja deve
enfrentar hoje os desafios do mundo.

da felicidade total.
Esse acompanhamento, manifesta-

se logo na 1.ª tentativa de cisão entre
os Apóstolos e que é resolvida a con-
tento de todos, embora com a ajuda
da autoridade do Papa S. Pedro:

Com a entrada dos pagãos ao cris-
tianismo, surge uma questão polémi-
ca: deve impor-se também aos recém-
-entrados para o cristianismo a lei de
Moisés?  A Salvação vem pela “circun-
cisão” e pela observância da Lei judaica
ou única e exclusivamente por Cristo?

Diante disso, os apóstolos reagem
com discernimento. Reúnem-se em as-
sembleia em Jerusalém e, dóceis à
vontade do Espírito, mandam uma car-
ta apresentando a solução do proble-
ma: “Decidimos, o Espírito Santo e
nós, não vos impor nenhum fardo,
além do indispensável...”

Essa decisão, conhecida como o
Concílio de Jerusalém, teve uma
importância decisiva para a História do
Cristianismo...(continua na página 4)

Jesus acompanha permanentemente a caminhada da Igreja
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12Intenções de Missas
2.ª F- 10: às 20h30:  Terço ; às

20h50:  Eucaristia por:
- Por Maria Neiva e irmão Victor

m.c. Joaquim
- Pai (Manuel), irmã (Maria Con-

ceição) e marido (José Manuel) de
Sameiro Venda
  4.ª F- 12: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:
- Aniv. Porfírio Venda Silva  m.c. viúva
- Pais (Abílio e Maria Idalina) de
Manuela Nogueira
 6.ª F - 14: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:

- José Gomes Ferreira e Maria Lur-
des G. Dias  m.c. filha Maria Carmo

- Avós (António e irmãos) de Rosa
Maria Loureiro

Sábado – 15: Às 12h00: casa-
mento (Filipe e Sara).

Às 18h00  por: Aniv.  António Mar-
tins Lima  m.c. filha Conceição

Aniv. José Alves Cachada  m.c.
filho António

Domingo – 16:   Às 8h00:  Povo
Às 18h45 (por causa da Pere-

grinação a Belinho e dentro do
contexto do mês de Maria): Terço

Às 19h00:  Eucaristia de Aniv.
António Marques Loureiro  m.c. neta
Rosa Maria

- An. Amândio S. Lopes  m.c. viúva

 Servir altar 15 /16 de Maio
Sábado 15: Grupo Natanael:

Acólitos  da Catequista Manuela (8.º
ano) e Leitores  do 10.º ano
(Catequista Sandra)

Domingo- 16:   Às 8h00:  Leitores :
Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Salmista: 4; Às 19h00:

Leitores:  Sónia Nogueira e outros
voluntários... Salmista: 5

Peregrinação  à Sr.ª da Guia
No 3.º domingo de Maio, realiza-se,

de há 9 anos a esta parte, a Peregri-
nação do Arciprestado de Esposende à
Capela da Senhora da Guia, em Belinho.

Este ano, calha no dia 16, domingo.
Como de costume, as paróquias devem
estar representadas pela Bandeira da
Confraria (Sr.ª da Guia) e, se possível,
pelo Pároco.

O Pároco de Palmeira/Curvos, até pelo
facto de ser o arcipreste, estará presente.

Preside à Peregrinação, que sai de
junto da Igreja de Belinho às 10h00, o
Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga.

Reajustamento nos horários das
missas desse dia..

Promessas a S. António
Indica-se os andores disponíveis, dado

que 4 já têm dono e já não constam
desta lista: S. António, Coração de Ma-
ria, S. Sebastião, Santa Eufémia, Santa
Luzia, outro (especificar qual).

.Junta de freguesia
A Fisiozende – Clínica de Fisioterapia,
Medicina e Enfermagem, irá realizar a
“Feira da Saúde”, que inclui rastreios
gratuitos à população nas áreas da: -
Enfermagem (Tensão Arterial, Glicemia);
- Podologia (problemas dos pés); -
Fisioterapia (músculos e articulações);
- Terapia da fala e; - Saúde geral.
O rastreio realizar-se-á dia 15 de Maio
(Sábado), entre as 15h00m e as 18h00m,
na sede da Junta de Freguesia.
 Melhores cumprimentos, Jorge Filipe
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Paróquia de Palmeira

 3.ª F - 11: Na Igreja: às 20h30:
Terço; às 20h50: Eucaristia por:
- Por Manuel Aug.G. Silva  m.c. filhos
- Albertina Matos da Costa  m.c. Céu
  5.ª F - 13: Na Igreja às 20h30:
Terço e mês de Maria. Não haverá
missa.  Estarei em Fátima
Sábado – 15:   Às 19h15 por:

- Almas  m.c. Associação das Almas
- Aniv. José L. Faria  m. filha Valentina
Domingo – 16:   Às 9h30 :
- Aniv. Adélio M. Gomes  m. Augusta
- Aniv. M. Emília A. Quinta  m. filha
- Aniv. Rosa Martins Ribeiro  m.c.
irmão Augusto

Servir altar 15 /16 de Maio
Sábado- 15:  às 19h15: acólitos:
Grupo Samuel (do Carlos Ermida
7.º ano), Leitores:  Grupo da Manuela
Viana (9.º ano)

Domingo- 16: Às 9h00: Acólitos:
Glória e Juliana;  Leitores:  Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória
Afonso.

Mês de Maria
Procissão de encerramento

... "Quem tiver outra ideia, comu-
niquem-na e será equacionada" (do
boletim anterior). E houve alguém
que deu outra sugestão, que acatei
"Tendo acabado de ler o boletim
desta semana, sobre a procissão de
encerramento do mês de Maria, se
eu entendi bem e uma vez que pede
sugestões...
Não me parece muito agradável a i-
deia de começar e terminar no mes-
mo lugar (capela), fazendo assim um

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas percurso bastante grande. Porque não,

saida da igreja, S.Torcato, Sorge,
Abelheira, Rateira?" Filipa
Como disse...é aceite a ideia.

Recoha de Sangue
Este  domingo, dia 9 de Maio, das 9.00
às 12.30 horas, na Sede da Junta de
Freguesia. Com estima, Adelino
Marques (Eng.º)

O Risco de serpároco
Se prega dez minutos - nunca mais

acaba!
Se fala de contemplação - está voando.
Se aborda temas sociais - mete-se na

política.
Se trabalha - não tem nada que fazer.
Se se preocupa com a paróquia - não

se compromete com o mundo.
Se aparece com o cabelo comprido - é

revolucionário.
Se o usa curto - é antiquado.
Se casa e baptiza toda a gente -

malbarata os Sacramentos.
Se é exigente - afasta os crentes.
Se está na igreja - abandona os

paroquianos.
Se faz visitas - abandona a paróquia.
Se promove convívios - na paróquia não

faz nada.
Se se mete em obras na igreja -

malbarata dinheiro.
Se não as faz - tem tudo abandonado.
Se lança um conselho paroquial - deixa-

se manejar.
Se não tem conselho paroquial - é um

individualista.
Se é jovem - não tem experiência.
Se é idoso - deveria reformar-se.
Se ... mas, quando se afasta ou morre -

era realmente insubstituível.
In Notícias de Beja, 04/03/2010

Ver Peregrinação Sr.ª da Guia
O Risco de ser Pároco


