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I Domingo do Advento - Ano A

"Cristo sim; Igreja não"

O

Os que amam Cristo, mas não a sua
Igreja, já estão a caminho da verdade.
Mas, como Saulo de Tarso, também são
chamados à conversão, ou seja, a amar
Jesus na Igreja, que é verdadeiramente o
seu corpo.

É frequente encontrar homens e
mulheres de boa vontade que muito
gostam de Jesus de Nazaré, dos seus
inspirados ensinamentos e da sua
proverbial bondade, mas que sentem uma
profunda aversão pela Igreja católica. Na
sua hierarquia, nos seus dogmas, nas
suas leis, na sua disciplina, nas suas
exigências morais e também nos
escândalos que, infelizmente, desde
sempre a acompanharam, não são
capazes de vislumbrar a grandeza do
Mestre de Nazaré, que tanto
entusiasmava as multidões de há dois
mil anos e agora também comove não
poucos contemporâneos. A fé destes
‘cristãos’ anticlericais resume-se num só
artigo: Jesus, sim, Igreja, não

O argumento parece ter alguma
pertinência. Há dois mil anos não havia
nenhum Catecismo da Igreja Católica,

nem nenhum Código de Direito
Canónico, nem tribunais
eclesiásticos ou excomunhões e,
por isso, há quem queira ver, na
Igreja actual, uma nova versão dos
antigos fariseus e doutores da lei.
Outros talvez não levem tão longe
o seu anticlericalismo, mas
insistem na singeleza do Cristia-
nismo inicial, que a Igreja teria
desvirtuado, razão que invocam
para entender que podem muito
legitimamente aderir a Cristo, sem
por isso pertencerem à Igreja
católica.

O padroeiro destes ‘cristãos’
anticlericais tem um nome: Saulo
de Tarso. Ou seja, São Paulo, mas
antes da sua conversão. Saulo, com
efeito, nunca perseguiu Cristo, nem
consta que se tenha oposto ao seu
magistério. Também não aparece
entre aqueles que publicamente o
contradisseram. Contudo, Saulo foi
um dos que participou activamente
no martírio de um dos primeiros
diáconos, (Continua na página 4)

...Santo Estêvão, como impiedoso
perseguidor da Igreja primitiva. Com
efeito, “Saulo devastava a Igreja: ia de
casa em casa, arrastando homens e
mulheres e entregava-os à prisão” (Act
8, 3).

É quando Saulo, “respirando sempre
ameaças e mortes contra os discípulos
do Senhor”, se dirige para Damasco,
com poderes para prender os cristãos
que lá houvesse, que ocorre a sua
conversão. Interpelado por alguém que
lhe pergunta porque o persegue – “Saulo,
Saulo, porque me persegues?” – pede
ao seu estranho interlocutor que se
identifique, o que ele faz dizendo: “Eu
sou Jesus, a quem tu persegues” (Act
9, 1-6).

Num tão breve diálogo, Jesus afirma,
por duas vezes, que é perseguido por
Saulo de Tarso, o que, na realidade, não
só não era verdade como parecia indiciar
uma estranha mania persecutória. De
facto, para Saulo, Cristo era alguém que
já tinha morrido e passado à história e
que, portanto, já não valia a pena
perseguir. Ele perseguia sim a Igreja,
mas não Cristo; os cristãos, mas não
Jesus de Nazaré.

É, de facto, muito significativo que
nesse tão breve diálogo, Jesus Cristo
tenha dito, por duas vezes, que ele e a
Igreja são uma só e a mesma realidade.
Podia ter dito: Saulo, Saulo, porque
persegues os meus discípulos? Ou:
porque persegues a minha Igreja? Jesus,
ao ser interrogado sobre a sua
identidade, deveria ter dito que era o
Mestre, ou o Senhor daqueles que eram
perseguidos, mas nunca o próprio alvo
da perseguição que, com efeito, não se
dirigia directamente a ele, mas aos seus
fiéis, à sua Igreja.

São Paulo construirá a sua
eclesiologia à luz dessa revelação: a
Igreja não é uma instituição ou uma
realidade distinta do seu divino
fundador, mas Cristo realmente
presente no mundo e na história, no
espaço e no tempo. Por isso, não é
possível amar verdadeiramente Jesus
fora da Igreja, nem ser da Igreja sem
ser em Cristo. Não são dois termos
análogos, mas sinónimos. Não são
duas realidades diferentes, mas dois
modos distintos de uma mesma
presença. E, se é verdade que hoje,
só pela fé, é possível ver Cristo na sua
Igreja, também é certo que, há dois
mil anos, só pela fé era possível ver o
Filho de Deus na humanidade de
Jesus de Nazaré.    Padre Católico

Este artigo não é meu mas algures

de um padre católico. Subscrevo-o
inteiramente. Vem bastante a pro-
pósito na chegada do novo ano Litúr-
gico e, com ele, o princípio do Advento.

De facto, nós vamos dizer mais uma
vez: Cristo veio, Cristo vem, Cristo virá.

Acreditamos nisto? Num tempo de
confusão e de indiferenças e insensi-
bilidades para com as coisas do reli-
gioso, imaginamos uma Igreja à manei-
ra dos homens e não como Deus a
quer.

É certo que neste "como Deus a quer"
muito há a refletir, trabalhar e assumir..

Mas...temos que fazer a nossa parte.
E não é criticando os bispos e os pa-
dres e defendendo apenas este Papa
que alguns imaginam existir apenas
para dar pancada nos padres e nos
bispos que levaremos a água ao nosso
moínho.

Ele veio, Ele está. Com Ele estamos
nós. Com defeitos? Sim; mas também
com muitas virtudes. Boa preparação
do Natal. Bom Advento



       Intenções de Missas
3.ª feira- 29 (S. Torcato): às 17h45:
terço; às 18h00: missa por:
- Aniv. Maria Marta de Sousa  m.c.
filhas
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Aniv. Laurinda de Sá  m.c. filha
Fernanda
5.ª feira- 01 às 17h45: (Igreja) terço;
às 18h:
- Aniv. Aniv. João Eiras Azevedo Costa
m.c. irmão José Maria
- Henrique Dinis Lage  m.c. viúva
- Por Celina M. Rodrigues  m.c. viúvo
Sábado - 03:  - Às 18h15:
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta-feira)
- Aniv. António Martins  m.c. filhas
- Aniv. Joaquim Alves Miranda  m.c.
filha Maria José
Domingo - 04: Às 9h00: Adoração
- Às 10h00: Eucaristia solene  m.c.
Confraria do Senhor. Procissão no
interior da Igreja

Servir altar 04 Dezembro
Dia 04: Céu  Afonso, António Garrido
e Carmo Afonso. Salmistas:
Fernanda e Fernando

Jornadas Mundiais da Juventude

 Famílias de acolhimento
Embora este tema esteja confiado
aos Jovens e seus grupos, anuncio
agora que abriram já as inscrições
para famílias que queiram acolher
durante 6 dias jovens provindos de
qualquer país do planeta.
O caminho a seguir será sempre este,
ainda que trabalhado por grupos de
Jovens: paróquia, arciprestado,
diocese. Por isso, o pároco tem
necessidade de estar dentro do
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Paróquia de Palmeira
     Intenções de Missas

2.ª F - 28: às 17h45: Terço; às 18h00,
eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- 1.º Aniv. Maria Lurdes Carvalho San-
tos  m.c. Confraria das Almas e viúvo
- Aniv. Manuel Lomba  m.c. Manuela
- Aniv. Inácio Rod. Cabreira  m.c. genro
4.ª F - 30:  às 17h45: Terço; às 18h:
- 7.º dia vítimas de Terroso (paróquia)
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Aniv. Idalina Fernandes Pereira e
marido  m.c. neta Salete
- Aniv. Maria F. Neves  m.neta Deolinda
6.ª F - 02 -  Na Capela às 17h45:
terço e às 18h00, eucaristia por:
- Aniv. Carminda Fernandes da Cruz e
marido  m.c. família
- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
- Aniv. Ana Gomes Jesus  m.c. J. Lima
Sábado - 03: às ; Às 17h00:
- Aniv. Herculano Joaquim Martins
m.c. irmão Joaquim
- Aniv. Carminda Fernandes da Cruz
m.c. filha Rosa
- Aniv. Ramiro Quinta e esposa
(Deolinda)  m.c. Celina
- Por Ricardo Daniel  Filipe  m.c. família
Domingo: 04: - Às 8h45:
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Aniv. Maria Conceição Rodrigues
Torres  m.c. filha Eava
- Aniv. Tânia Torre Silva  m.c. pai
- Aniv. Delfino Linhares  m.c. viúva

Servir altar 03 e 04 dezembro
Dia 03 (17h00): Diana Almeida, Natália
Brito e Carla Neves; Dia 04: 8h45h:
Sónia Nogueira, Armindo Fernando e
Maria Afonso Organista: Orlando.
Salmistas: Laura e Rosinha

  Festas e atividades da Catequese
- 16 de Dezembro: teatro da cate-

Obriga
Paróquia de Curvos

assunto.Tenho fichas de inscrição,
mas também os jovens têm. São 6 dias
(de 26 a 31 de Julho). O arciprestado de
Esposende comprimeteu-se receber mil
jovens.
De 1 a 6 de Agosto, já com a presença
do Papa, os jovens serão instalados
perto de Lisboa e pagarão cada um 290
euros, sob a responsailidade da diocese
donde são provenientes.
O arciprestado receberá 40 euros por
cada jovem, para dar 5 refeições aos
1000 jovens inscritos e vindos um pouco
de todo o lado.
 Mas....lembremo-nos dos "Erasmus"
tanto em voga em todo o mundo. Onde
são acolhidos os jovens que neles
tomam parte? Por isso, façamos aos
outros o que desejamos que nos façam
a nós....
É com grande consternação e profunda
tristeza que tomámos conhecimento da
catástrofe que se abateu esta ma-
drugada em Palmeira de Faro, Espo-
sende, provocando a morte de dois jo-
vens, vítimas de um deslizamento de
terra.

Voto de Pesar da diocese e
Paróquia

A Arquidiocese de Braga e a Paróquia
de Santa Eulália de Palmeira de Faro,
nas pessoas do seu arcebispo, D. José
Cordeiro e pároco, Pe. Armindo Patrão,
desejam endereçar profundas condo-
lências e solidariedade aos familiares
dos falecidos.
Rezamos por estes dois jovens defun-
tos e familiares. O Senhor dê força à
família e aos fiéis da Paróquia de Santa
Eulália de Palmeira de Faro e, na sua
infinita misericórdia, conceda a paz
eterna a estes dois jovens.
D. José Cordeiro e Pe. Armindo Patrão

quese no auditório e fecho do trimestre
- 25 de Dezembro: encenação de Natal
e apelo à presença de todos na
eucaristia das 11h30
- 21 Janeiro: festa da Palavra (4.º ano)
- 19 de Março: dia do Pai e festa do Pai
Nosso (2.º e 3.º anos)
- 7 de Maio: dia da Mãe e festa da Avé
Maria
- 20 de Maio: Festa das Bem Aventu-
ranças (6.º ano)
- 8 de Junho: 1.ª comunhão
- 11 de Junho: Profissão de Fé
- 17 de Junho festa do Compromisso
(9.º ano) e participação da Catequese
na procissão de S. António
Pausas: 24 e 31 de Dezembro e 8 de
Abril. Último dia da Catequese: 17 de

Junho (Festa de S. António (se houver)

"Tragédia em Palmeira"
Pelas piores razões, Palmeira foi muito
falada nestes últimos dias em todas as
operadores televisivas.
O sucedido, permite-nos tecer alguns
comentários:
1. Como se autorizam construções,
sabendo que por trás das mesmas
estão ratoeiras que podem ser fatais?
2. Como é fácil hoje não termos dados
que possam facultar a identidade das
pessoas, dado o sistema permitir que
famílias possam estar constantemente
"em fuga" de um lado para o outro!. A
paróquia já não é família de famílias,
como era antigamente.
3. O que signfica que, apesar de se ter
falado muito de Palmeira de Faro, de
Palmeira apenas se sabe que o acon-
tecido foi numa casa situada dentro das
fronteiras físicas da freguesia e paróquia.
Nem as cerimónias fúnebres aqui serão
realizadas, de certeza.  (Ver voto pesar
do sr. Arcebispo na página seguinte)


