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2.º Domingo do Tempo Comum - Ano B
1.ª Num 6,22-27; 2.ª  Gal 4, 4-7; Evang: Lc 2, 16-21
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Disponibilidade para...seguir Jesus

 (Continuação da 1.ª página)

 ...O pormenor sugere que,
tantas vezes, os irmãos que nos
rodeiam têm um papel decisivo na
percepção da vontade de Deus a
nosso respeito e na nossa
sensibilização para os apelos e
para os desafios que Deus nos
apresenta.

Disponibilidade de Samuel para
ouvir e para acolher a voz de Deus:
“fala, Senhor; o teu servo escuta”.
No mundo bíblico, “escutar” não
significa apenas ouvir com os
ouvidos; mas significa, sobretudo,
acolher no coração e transformar
aquilo que se ouviu em com-
promisso de vida. O que Samuel
está aqui a dizer a Deus é que está
disposto a acolher os seus apelos
e desafios comprometendo-se
com eles, e que aceita embarcar
no desafio profético e ser um sinal
vivo de Deus, voz “humana” de
Deus, na vida e na história do seu
Povo.

A vocação é sempre uma
iniciativa, misteriosa e gratuita, de
Deus. Um profeta não se torna
profeta para realizar sonhos
pessoais, ou porque entende ter
as “qualidades profissionais”
requeridas para o cargo e faz uma
opção profissional pela profecia…
O profeta torna-se profeta porque
um dia escutou Deus a chamá-lo
pelo nome e a confiar-lhe uma
missão. Todos nós,  não podemos
esquecer isto: a nossa missão
vem de Deus e tem de se
desenvolver em referência a
Deus. Anunciamos e testemunha-

A primeira leitura apresenta-nos a
história do chamamento de Samuel.

Na segunda leitura, Paulo convida
os cristãos de Corinto a viverem de
forma coerente com o chamamento
que Deus lhes fez.

O Evangelho descreve o encontro
de Jesus com os seus primeiros
discípulos. Quem é “discípulo” de
Jesus?

Fixemo-nos, por hoje, apenas na
1.ª leitura: a vocação.

A vocação é sempre uma iniciativa
de Deus (“o Senhor chamou Samuel”
– vers. 4a). É Deus que escolhe,
chama, interpela, desafia o homem.
A indicação de que “Samuel ainda
não conhecia o Senhor sugere
claramente que o chamamento de
Samuel parte só de Deus e é uma
iniciativa exclusiva de Deus, à qual
Samuel é, num primeiro momento,
totalmente alheio.

Este chamamento  tem um enqua-
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mos Deus e os seus projectos no meio
dos nossos irmãos.

O “quadro” da vocação de Samuel
situa-nos num quadro temporal
próprio: de noite, quando já terminaram
as tarefas do dia e quando o santuário
de Silo está envolvido na tranquilidade,
na calma e no silêncio…

Provavelmente, o autor deste texto
não escolheu este enquadramento por
acaso. Quis sugerir que é mais fácil
detectar a presença de Deus e ouvir a
sua voz nesse ambiente favorável de
silêncio que favorece a escuta.

 Quando corremos de um lado para
o outro, afadigados em mil e uma
actividades, preocupados em realizar
com eficiência as tarefas que nos
foram confiadas, dificilmente temos
espaço e disponibilidade para ouvir a
voz de Deus e para detectar esses
sinais através dos quais nos indica os
seus caminhos. O profeta necessita de
tempo e de espaço para rezar, para
falar com Deus, para interrogar o seu
coração, para ouvir esse Deus que fala
nas “pequenas coisas” a que nem
sempre damos importância.

Ouvimos muitas “vozes” todos os
dias, vendendo propostas de vida e de
felicidade. Muitas vezes, essas “vozes”
confundem-nos, alienam-nos e con-
duzem-nos por caminhos onde a
felicidade não está.

 Como identificar a voz de Deus no
meio de vozes que dia a dia escu-
tamos e nos sugerem uma colorida
multiplicidade de caminhos e de
propostas? Samuel não identificou a
voz de Deus sozinho. Precisou dou-
tros. Sejamos nós esses "outros".

dramento no tempo:Deus dirige-se
a Samuel enquanto este estava
deitado, presumivelmente, durante
a noite. É o momento do silêncio,
da tranquilidade e da calma, quando
a algazarra, o barulho e a confusão
se calaram. A voz de Deus torna-
se mais facil-mente perceptível ao
vocacionado no silêncio, quando o
coração e a mente do homem aban-
donaram a preocupação com os
problemas do dia a dia e estão mais
livres e disponíveis para escutar os
apelos e os desafios de Deus.

O papel de Eli (do outro) na
descoberta vocacional do jovem
Samuel é fundamental É Eli que
compreende “que era o Senhor
quem chamava o menino” e que
ensina Samuel a abrir o coração ao
chamamento de Deus  Por isso lhe
diz: “se fores chamado outra vez,
responde: «fala, Senhor; o teu servo
escuta»” ....//..(continua na pág. 4)
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Intenções de Missas
2.ª F - 16: às 18,10 horas: reza do ter-

ço; às 18,30 horas: missa por Joaquina
Gomes Fernandes  m.c. filha Ana e por
Manuel Gonçalves da Silva  m.c. filho
Manuel

4.ª F - 18: na Capela: às 18,10 horas:
reza do terço;  às 18,30 horas: aniv.s
Manuel Martins Neto  m.c. viúva e Aniv.
Alfredo Torres Cruz  m.c. sobrinha Rosa

6.ª F - 20: às 18,10 horas: reza do ter-
ço;  às 18,30 horas: por Joaquina e Artur
m.c. pesoas amigas

Sábado – 21:  às 17,00 horas: missa
pelos sogros (Artur e Joaquina) de
Felícia

Domingo – 22:  Às 8,00 h: Pelo Povo
2.ª missa (11,00 h):  ao Santíssimo (can-
tada)  m.c. Confraria

Atenção: será precedida de Adoração
a partir das 10,00 horas e procissão no
interior da Igreja.
Servir altar 21/22 Janeiro
Sábado - 21:  às 17h00:  Leitores:
Paula Alexandra, Leandro e Isabel
Neto
Domingo - 22: Às 8,00h: Leitores:
Vera Silva, José Per. Venda e Isabel
Barros;  Salmista: 6;  2.ª Missa: às
11,00 h: Justina Silva, Cabo Lima e
Paula Silva; Salmista: 7

Feirinhas
Convite de Eira D’Ana N
“Caros Amigos,
Como sabem, é a vez de Eira D’

Ana Norte organizar a feira para
ajudar a concluir o auditório do
Centro Paroquial. Nos próximos
Domingos, dias 15 e 22 de Janeiro,
vamos estar no adro a vender bolos,
salgadinhos, garrafas, rifas em que
sai sempre um prémio, e muitas
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mais coisas...tudo a preços pequeni-
nos!

O Centro é uma obra que beneficia
todos os Palmeirenses, desde as
nossas crianças às festas em comu-
nidade. Por isso fazemos o convite:
apareçam!  Contamos convosco, Eira
D’ Ana Norte”

Acho que por agora é tudo.
Obrigada. Luísa. (Via Net)

Rastreio Visual Gratuito
Nos dias 14 (das 15 às 19 h) e 15

(das 8.45 h às 13 ) estará no adro um
posto móvel para fazer um rasteio
visual gratuito a quem quiser.

 Aproveite quem quiser e, por
ventura, quem necessitar.

Esmolas/colectas Janeiro
Neste mês de Janeiro, até ao
presente, as esmolas do prato e
outras receitas, renderam  907.95 •.
O sorteio não entra nesta rubrica.
Continuaremos a fornecer dados.

Contas do Sorteio
Previsto para 10.000 bilhetes, o que
daria 5.000 euros (1.000 contos), foi
vendido apenas 81%, o que significa
que deu de lucro, tirando os prémios,
4.100 euros, ou seja em moeda
antiga, 810 contos. Bem bom.
Parabéns a todos e um obrigado a
quem se esforçou.
Reunião do Conselho Pastoral
Tendo em vista a programação e
realização da Visita Pastoral do Sr.
Bispo, D. Antonino Dias, cujo último
dia será na tarde do domingo, dia 29
de Janeiro, convoco todos os
elementos do Conselho Pastoral para
uma...(continua na página de Curvos)

A Visita pastoral é uma das formas,
corroborada pela experiência dos
séculos, com a qual o Bispo mantém
contactos pessoais com o clero e com
os outros membros do Povo de Deus.
É uma ocasião de reavivar as
energias dos obreiros evangélicos, de
os louvar, encorajar e consolar, como
também a oportunidade de chamar
todos os fiéis à renovação da sua vida
cristã e a uma actividade apostólica
mais intensa.
A visita permite, além disso, avaliar a
eficiência das estruturas e dos
instrumentos destinados ao serviço
pastoral, dando-se conta das
circunstâncias e dificuldades do
trabalho de evangelização para poder
definir melhor as prioridades e os
meios de pastoral orgânica.
(Directório Ministério Pastoral Bispos
.

Vamos começar a preparar as
visitas Pastorais

Intenções de Missas
Atenção: a missa deste domingo,

dia 15, é às 8,15 horas da manhã (não
da noite como erradamente foi dito)

3.ª F - 17: às 18,10 horas: reza do
terço; às 18,30 horas: pelas Almas
m.c. Associação

5.ª F – 19: às 18,10 horas: reza do
terço; às 18,30 horas: por Joaquim
Alves Miranda, esposa (Maria dos Pra-
zeres) e filho  m.c. filha Maria José

Sábado - 21: às 18 horas: pelas
almas  m.c. Carolina Freixo

Domingo - 22: às 9,30 horas: por
Albertina Matos da Costa  m.c. viúvo
e por Dionísio Dias Carvalho  m.c.
viúva
 No dia 21 haverá visita pastoral em
Vila Chã e Mar. No dia 22 são as
eleições presidenciais.

Servir altar 21/22 Janeiro
Sábado: 21:  às 18 horas: Ângela
Faria, Tiago Viana e Tânia de Jesus
Domingo: 22: às 9,30 horas:
Adosinda, Alberto Matos e Elisa Viana

(Continuação da Página Palmeira)
reunião no dia 22, dia de eleições
presidenciais, às 15 horas, numa Sala
do Novo Centro Paroquial.
Apesar de ser dia de eleições, julgo
ser o melhor dia e também a melhor
hora. Pelo que espero ninguém falte.

Aceito marcações de
Casamentos

(Para as duas Paróquias)
Dado termos já entrado em 2006, com
alguma antecedência, justificada aliás,

aviso que os noivos que tencionam
casar em 2006, devem fazer as
suas marcações junto do Pároco
para, numa 2.ª fase, também se
inscreverem para frequentar o
CPM
Quanto a fotógrafos, vai haver
restrições e peço não se
precipitem. Assim, apenas serão
autorizados os fotógrafos que
estiverem credenciados pelo
arciprestado, depois de haverem
frequentado um curso de prepa-
ração que está na forja e terá lugar
brevemente.
Isto, para evitar episódios como
alguns que têm acontecido em
diversas paróquias, entre as quais
Palmeira também.

Apoio ao rendimento na
Agricultura

Na Cooperativa Agrícola de
Esposende, dia 19 de Janeiro, às
15 horas, haverá um colóquio a
respeito do tema acima referido,
com oradores técnicos da
CONFAGRI (Confederação
Nacional das Cooperativas Agrí-
colas e de Crédito)

Bíblia Sagrada
O JN (Jornal de Notícias) está a
editar aos domingos uma colecção
interessante da Bíblia, Antigo e
Novo Testamento, em 15 volumes,
por 5,90 • semanais.
Porque se trata duma obra a todos
os títulos louvável, com uma
linguagem actual e sem arcaísmos,
aqui estou a aconselhá-la junto de
quem vende o jornal.


