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5.º Domingo do Tempo Comum - Ano B
1.ª Leit: Job 7,1-4. 6-7; 2.ª Leit 1.ª Cor 9, 16-19. 22-23; Evang: Mc 1, 29-39
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Qual o papel de Deus face ao sofrimento

 (Continuação da 1.ª página)
...//..podemos estar certos:

Deus ama-nos com amor de pai e
de mãe e quer conduzir-nos ao
encontro da vida verdadeira e
definitiva, da felicidade sem fim…
Talvez nem sempre sejamos
capazes de entender os caminhos
de Deus e a sua lógica… Mas,
mesmo quando as coisas não
fazem sentido do ponto de vista
da nossa humana lógica, resta-
nos confiar no amor e na bondade
do nosso Deus e entregarmo-nos
confiadamente nas suas mãos.

A segunda leitura sublinha,
especialmente, a obrigação que os
discípulos de Jesus assumiram no
sentido de testemunhar diante de
todos os homens a proposta
libertadora de Jesus. Na sua
acção e no seu testemunho, os
discípulos de Jesus não podem
ser guiados por interesses
pessoais, mas sim pelo amor a
Deus, ao Evangelho e aos irmãos.

«Ai de mim se não evan-
gelizar!» Não nos é pedido o
impossível, mas talvez, numa ou
noutra ocasião, poderíamos
testemunhar a nossa fé nesta
«Boa Nova»: na nossa maneira de
reagir face às preocupações da
vida (preocupações materiais,
problemas de saúde, incertezas
nas nossas relações), na nossa
maneira de misturar ou não Deus
nos problemas dos homens, nas
palavras de alívio que podemos
dizer a todo aquele que procura,
que duvida, que sofre, ou ainda

 Que sentido têm o sofrimento e
a dor que acompanham a caminha-
da do homem pela terra? Qual a
“posição” de Deus face aos dramas
que marcam a nossa existência?

A liturgia do 5º Domingo do Tempo
Comum reflecte sobre estas
questões fundamentais. Garante-
nos que o projecto de Deus para o
homem não é um projecto de morte,
mas é um projecto de vida verda-
deira, de felicidade sem fim.

Na primeira leitura, um crente
chamado Job comenta, com
amargura e desilusão, o facto de a
sua vida estar marcada por um
sofrimento atroz e de Deus parecer
ausente e indiferente face ao
desespero em que a sua existência
decorre… Apesar disso, é a Deus
que Job se dirige, pois sabe que
Deus é a sua única esperança e que
fora d’Ele não há possibilidade de
salvação.
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nas palavras de esperança que
podemos ousar dizer, com respeito,
face a uma situação difícil… Anunciar
o Evangelho é, talvez, deixar
simplesmente transparecer a força que
nos habita…

No Evangelho manifesta-se a eterna
preocupação de Deus com a felicidade
dos seus filhos. Na acção libertadora
de Jesus em favor dos homens,
começa a manifestar-se esse mundo
novo sem sofrimento, sem opressão,
sem exclusão que Deus sonhou para
os homens. O texto sugere, ainda, que
a acção de Jesus tem de ser
continuada pelos seus discípulos.

O Evangelho de hoje resume a
missão de Jesus: Ele veio para
levantar os homens feridos no seu
corpo e no seu espírito. Se pegou na
mão da sogra de Pedro, quis atingir a
mão de tantos estropiados da vida que
se apressavam no seu caminho. Ele
veio, com o seu exemplo, dizer-nos
que somos chamados a entrar em
relação com Deus: «A glória de Deus
é o homem vivo, a vida do homem é a
visão de Deus», dizia S. Ireneu. Se
Jesus Se retira para um lugar deserto,
não é para fugir do mundo, mas para
falar do mundo a seu Pai. Ele proclama
a Boa Nova. Ora, qual é esta Boa Nova
senão a libertação da humanidade e a
glória de Deus? Não é um exemplo
que Jesus nos dá: estender as mãos
aos nossos irmãos em humanidade e,
ao mesmo tempo, erguer os olhos para
Deus na oração? Missão e
contemplação não se opõem, pelo
contrário completam-se e enriquecem-
se mutuamente.

O sofrimento – sobretudo o sofri-
mento do inocente – é, talvez, o
drama mais inexplicável que atinge
o homem ao longo da sua caminhada
pela história. Que razões há para o
sofrimento de uma criança ou de
uma pessoa boa e justa? Porque é
que algumas vidas estão marcadas
por um sofrimento atroz e sem
esperança? Como é que um Deus
bom, cheio de amor, preocupado
com a felicidade dos seus filhos se
situa face ao drama do sofrimento
humano? A única resposta honesta
é dizer que não temos uma resposta
clara e definitiva para esta questão.

 O “sábio” autor do livro de Job
lembra-nos, contudo, a nossa
pequenez, os nossos limites, a nossa
finitude, a nossa incapacidade para
entender os mistérios de Deus e para
compreender os caminhos por onde
se desenrolam os projectos de Deus.

 De uma coisa..//.(continua na pág. 4)
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Neste fim de semana haverá visitas
pastorais em:

- Sábado (04): Fão (D. António San-
tos) e Belinho (D. Antonino), ambas às
15 horas; Domingo (05): Marinhas (D.
António Santos), Gandra  (D. Antonino)
e Esposende (Arcebispo, D. Jorge). To-
das às 10 h. Assim terminam as visi-
tas ao arciprestado.

Intenções de Missas
2.ª F - 06: às 18,10 horas: reza do ter-

ço; às 18,30 horas: missa por Vitor
Martins Neiva  m.c. mãe e por Armindo
Vale Gomes  m.c. viúva

 4.ª F - 08:  na Capela, às 18,10 horas:
reza do terço; às 18,30 horas: missa
aniv. António Gomes  m.c. filho Manuel
e aniv. Alexandre Alves Chaves m.c Ana

6.ª F - 10: aniv. Bertelina Gonçalves
Eiras  m.c. filho Manuel e Fernando
Ferreira dos Santos  m.c. Viúva

Sábado – 11:  às 8,00 horas: missa
por António Poças dos Santos e espo-
sa  m.c. filha Lurdes e Laurinda Martins
Gomes  m.c. filho Carlos

Domingo – 12: 1.ª missa pelo Povo e
2.ª missa: aniv. Ana Gomes Fernandes
m.c. Associação das almas e aniv.
Nicolau Francisco Serra  m.c. filho Emílio
Servir altar 04/05 Fevereiro
Sábado - 11:  às 17h:  Leitores:
Natália Brito, António Per. Venda e
Sílvia Sousa
Domingo - 12: Às 8,00h: Leitores:
Celina, José Per. Venda e Vera Silva;
Salmista: 4;  2.ª Missa: às 11,00 h:
Ana Rita, Augusto Silva e Natália
Alves; Salmista: 5

Carnaval de Idosos
A Junta de Freguesia pede para
publicar no boletim paroquial, a reali-
zação da festa de Carnaval/2006
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para todos os idosos do concelho
com idade igual ou superior a 65.
A festa terá lugar na discoteca Pachã/
Ofir, no dia 22 de Fevereiro.
Os interessados desta Freguesia,
deverão proceder à inscrição na sede
da Junta o mais tardar até ao dia 2
de Fevereiro. Cumprimentos

Feirinhas
Hoje e domingo, dias 5 e 12 de
Fevereiro, é a vez do lugar de Terroso
fazer a sua feirinha.
Para além de produtos oferecidos por
populares do lugar, há outros na
residência paroquial que podem ser
transaccionados, através de peque-
nos bilhetes manuscritos.
Este sistema não resolve, mas ajuda a
resolver, o problema da campanha em
curso de angariação suave e contínua de
fundos para acabamentos do Centro
paroquial. (parte do auditório)

Recibos de IRS
Com algumas dificuldades e dúvidas,
decorrentes da nova lei da Concor-
data, que começou a vigorar em
2005, vamos passar recibos de
despesas dedutíveis para o IRS, de
donativos entregues para a Igreja
(festas, ofertas para o centro paro-
quial, premissa e pouco mais).
Quem já recebeu o recibo de
patrocinador de  festas não pode
pedir outro.
Há impressos em Palmeira para
preenchimento de dados para pedir
recibo definitivo. Em Curvos,
infelizmente não há nada a passar,
pois quase não houve donativos à
Paróquia nem ao pároco   em 2005.
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As datas são as seguintes:
a) Eira d'Ana Sul: dias 4, 8 e 11 de
Dezembro
b) Barral: dias 18 e 25 de Dezembro
c) Susão e Santa Baia: 1 e 8 de Janeiro
d) Eira d'Ana Norte: 15 e 22 de Janeiro
e) Terroso: 29 Janeiro e 5 de Fevereiro
f) Faro: 12 e 19 de Fevereiro.
Atenção: que se organizem, peçam
produtos, confeccionem bolos, arranjem
compradores. Que as pessoas ofereçam.
2. Um pequeno sorteio estará
também à venda no quiosque das feiras,
até depois do Natal, pois será realizado
na lotaria do fim de ano.
3. A data da inauguração do Centro
paroquial foi adiada para o dia 19 de
Março, por impossibilidade de concluir as
obras até ao 29 de Janeiro, como estava
previsto.
4. Mantemos a visita pastoral no dia
29 de Janeiro, mas agora feita por um Sr.
Bispo Auxiliar (D. Antonino), ficando o Sr.
Arcebispo para a inauguração.

Neste fim de semana haverá visitas
pastorais em:

- Sábado (04): Fão (D. António Santos)
e Belinho (D. Antonino), ambas às 15 ho-
ras; Domingo (05): Marinhas (D. António
Santos), Gandra  (D. Antonino) e
Esposende (Arcebispo, D. Jorge). Todas
às 10 h. Assim terminam as visitas ao
arciprestado.

Intenções de Missas
3.ª F - 07: às 18,10 horas (na Cape-

la S. Torcato): reza do terço; às 18,30
horas: missa pelas Almas  m.c. Asso-
ciação

5.ª F - 09:  (na Rateira): às 18,10
horas: reza do terço; às 18,30 horas:
missa pelos pais (José e Verónica) de
Verónica Amélia Silva (terminadas por
agora)

Sábado - 11: às 18 horas:por
Joaquim Alves Miranda, esposa e filho
m.c. filha M.ª José (terminadas por
agora)

Domingo - 12: às 9,30 horas: aniv.
Maria dos Prazeres Engrácia  m.c. filha
Maria José e por Maria Alves Igreja
 Servir altar 04/05 Fevereiro

Sábado: 11:  às 18 horas: Juliana
Viana, Pedro Garrido e Paula Sá
Domingo: 12: às 9,30 horas:
Voluntária (aceita-se inscrição prévia),
António Sá e Ivone Ribeiro
Novo Parque de Estacionamento

Após a compra e escritura do terreno
junto ao Salão, ainda não se
comunicou que, quem quiser, pode
estacionar lá veículos, uma vez que o
terreno é da paróquia e está preparado
para receber carros.
Não se prevendo, para já, outra

ocupação com obras, poderá ser
aproveitado para estacionamento,
aliviando, assim, o estacionamento
desorganizado em frente à Igreja.

Festa da Rateira
Parece que este ano vai haver

festa na Capela da Rateira (dia 28
de Maio?) pois aqui há tempos
apareceu alguém a oferecer-se,
que iria juntar-se a outras pessoas,
recebendo, assim, o aval incon-
dicional do Pároco. Espero que
mantenham a palavra e dêem
corpo à ideia.

Centro de Estudos e/ou
Explicações

O Centro Social vai iniciar uma
actividade, na Sede da Junta de
freguesia, que consiste em
proporcionar um local de Estudo
acompanhado e explicações, por
pessoas qualificadas, a todos os
alunos do 5.º ao 9.º anos, que se
inscreverem para o efeito no
Centro, o qual funcionará de 2.ª a
6.ª feira de acordo com o seguinte
horário:
Manhã: das 9 às 11 horas
Tarde: das 14 às 19 horas.
Os potenciais frequentadores
pagarão por mês 20 euros e o
Centro não terá qualquer  respon-
sabilidade na alimentação nem
transporte dos alunos.
Inscrições, quanto antes, no
Centro.
Não abusem na quantidade

de missas pedidas!


