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 A Liturgia deste fim de semana
é um convite a construir nossa vi-
da sobre o alicerce sólido da
Palavra de Deus .

Quando Ela está no centro da
nossa vida, caminhamos com se-
gurança ao encontro da reali-
zação plena.

 Assim, na 1ª Leitura , temos um
Discurso de Moisés , no final de
sua vida. Ele relembra aos he-
breus os compromissos assumi-
dos para com Deus e convida-os
a renovar a Aliança com o Senhor.
É um convite  a ter a Palavra de
Deus sempre presente: “gravada
no coração e na alma”.

Moisés mostra dois caminhos:
  - Se o Povo aceitar, será uma
fonte de bênção e de vida... Se
viver sem ela, será motivo de
morte e maldição...

* Para os hebreus, a Salvação
consistia na observância fiel à
Lei...
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Os dois caminhos
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Na 2ª Leitura , São Paulo afirma
que a observância da Lei não é
suficiente. Deus salva pela fé em
Cristo Salvador, não pela obser-
vância da lei: “Agora sem o concurso
da Lei manifestou-se a justiça de
Deus...O homem é justificado pela fé,
sem a prática da Lei Judaica...” (Rm
3,21-25a.28)

Portanto, a Salvação é um dom
gratuito de Deus e não o resultado
de nossos méritos pessoais. Mas
supõe as obras da “fé, que actua
pela caridade” (Gl 5,6)

As nossas boas obras compro-vam
a autenticidade de nossa fé.

No Evangelho , temos o final do
Sermão da Montanha.   Cristo (o
novo Moisés) oferece à Comuni-
dade a nova Lei,  que deve guiar o
novo Povo de Deus. (Mt 7,21-27)

Cristo mostra dois caminhos:
- Apenas ouvir (ou anunciar) a

Palavra de Deus;
- Ouvir (anunciar)..//.(continua pág. 4)

(continuação da página 1)
...e pôr em prática a Palavra de

Deus (Dizer e Fazer).
Para ingressar no Reino, é ne-

cessário “cumprir a vontade do
Pai”. O texto tem duas partes:

Na primeira parte , Mateus
oferece critérios para identificar
os falsos profetas, os falsos
discípulos, os falsos cristãos:

São aqueles que dizem  “Se-
nhor, Senhor”, mas não fazem  a
vontade de Deus; profetizam, ex-
pulsam demónios, fazem milagres
em nome de Deus, mas não man-
têm com Deus uma relação de
comunhão e de intimidade; têm
Deus nos lábios, mas o seu cora-
ção está cheio de maldade…Fa-
lam muito e bem, mas as suas o-
bras denunciam a sua falsidade.

O verdadeiro profeta, o verda-
deiro discípulo, o verdadeiro cris-
tão é aquele que, além das pala-
vras que diz, faz a vontade do Pai.

Na segunda parte, temos a pa-
rábola das duas casas: uma cons-
truída sobre a areia e outra sobre
a rocha. ”Quem ouve as minhas
palavras e as põe em prática”,
constrói sobre a rocha. Ela
resistirá aos temporais da vida...

O Evangelho de hoje afirma-nos
que: não basta invocar “Se-
nhor, Senhor” , ou ter gestos
externos de piedade.

Os ritos externos têm valor en-
quanto expressão de uma atitude
interior de adesão a Deus e de
cumprimento da sua vontade…

Os ritos, as orações, os sacra-
mentos, as práticas religiosas, são
excelentes, se mudam nossas
vidas, se nos levam aos actos, se
criam em nós disposições tais que,
saindo daqui, vamos pedir perdão
do mal que fizemos, se prestamos
serviços que tínhamos recusado,
restituímos o que não nos pertence,
se nos reconciliamos com aqueles
que não vemos mais...

- Precisa fazer a vontade do Pai
A palavra de Jesus vivida com

fidelidade todos os dias, deve ser a
rocha firme sobre a qual construí-
mos a nossa vida cristã.  Deve ser
a base dos nossos pensamentos,
das nossas palavras e acções.

Muitas pessoas do nosso tempo
estão convencidas de que ser cris-
tão é apenas ter o nome inscrito no
livro de baptizados de uma paró-
quia, ou fazer parte de um movi-
mento, ou estar ligado à comissão
de festas, ou aparecer na Igreja nos
casamentos e funerais, ou momen-
tos especiais…

O Evangelho é bem claro:
“Ser cristão”  não é possuir um

bilhete de identidade que atesta o
nosso baptismo; mas é procurar vi-
ver sempre de acordo com as pro-
postas de Deus.

E nós que tipo de cristãos so-
mos? Somos cristãos apenas por-
que um dia na infância os nossos
pais nos baptizaram, ou porque nós
assumimos todos os dias o com-
promisso de “fazer a vontade do Pai
que está nos céus?”
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  Intenções de Missas
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F - 03:  às 19h45:  na Igreja:
terço com Eucaristia por:

- 30.º dia por  Artur Francisco Serra
m.c. Associação

- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 05: às 19h45:  na Rateira:

terço e missa por:
- Por Ervino e Rainha m.c. Elisa
- Maria Amélia Lima Miranda  m.c.

pessoas amigas
Sábado – 07:  às 19h15;  Missa  por:
- Aniv. António Joaquim Lima Gon-

çalves  m.c. filho José Manuel
- Aniv. Augusta O. Martins m. filha
Domingo - 08: às 9h05: Terço; às

9h30, missa por.
- Aniv. Manuel Martins Dias Faria

m.c. filha Maria
- Pais (José e Felícia) de Alfredo

Igreja Lopes

Servir altar 31/01 Junho
Sábado - 07: às 19h15: Acólitos:

8.º ano; Leitores:  Patrícia Valv., Jor-
ge, Carla; Domingo- 08: 9h30:
Acólitos: Grupo de Jovens; Leitores:
Manuela Viana, Rui e Nela Barroso

Reuniões da Catequese
7.ª e 8.ª classes:  3.ª feira, às 19h00
10.ª Classe: 5.ª feira, em Palmeira, às 21h00

Pelo Centro Social
Reuniões e Matrículas anuais e

Curso de férias:
Reunião de pais,  no dia 04/06 (4.ª
feira) pelas 19 horas  no Centro. Será
para os Encarregados de Educa-
ção  das crianças que frequentam a
Creche e a Componente Sócio –
Educativa (Jardim) neste Centro.
Reunião de pais (dia 6/06):  para os
que estiverem  interessados que os
filhos frequentem o curso de férias

Paróquia de Curvos

2.ª F- 02: às 19h45:  terço com
Eucaristia por:

- José L. Dias  m.c. filha Elisabete
- Manuel Cabreira  m. Amélia Venda
4.ª F - 04: às 19h45:  terço com

Eucaristia por:
- Heitor Lima Silva  m.c. mãe
- Fernando Santos  m.c. esposa

  5.º F - 05: Às 21h00:  catequese
do 10.º ano.
6.ª F - 06: às 19h45:  terço com
Eucaristia por:
 - Aniv. Laura Miranda da Silva  m.c.
Associação das Almas
- Aniv. Júlio Silva  m.c. afilhada Paz
- Aniv. Adelaide Baltasar Costa  m.c.
cunhada Ana

Sábado – 07:  às 18h00 : missa por:
 - Aniv. Manuel Silva Vale  m.c. viúva
 - Alice Silva Gomes  m.c. Stella

Domingo – 08:   Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h00: Aniv. Paulino Martins de

Lima  m.c. Associação
- Aniv. Carlos Filipe Lima  m.c. pais
- Pais (António/Carolina) José Maria

Servir altar 31/01 Junho
Sábado - 07:  Acólitos:  9.º ano da
catequese; Leitores:  Ivone Rosa,
José Matos e Ana Catarina Quintas.
Domingo- 08:  Às 8h00:  leitores:
IMaria Afonso, José Pereira Venda e
Rosa Martins Às 11h00: Leitores:
Paula Miranda, voluntário masculino,
Natália Brito.

Procissão de Velas
Sairá às 21h00 da Capela Sr.ª Lurdes,
em Terroso. No local haverá velas à
venda (preço de 0,40 • com vela e
copo de plástico). Quem quiser
contribuir para o fogo (158,00•), pode
dar lá a esmola. O sermão é de
promessa. Quem falou nele apareça,

que de momento não me lembro.

Festa de Santo António
1. Devem entregar a qualquer elemento
da Fabriqueira ou ao Pároco  ou
metendo na Caixa de Correio,
devidamente identificado, o envelope
que seguiu para todas as casas.
Convém fazê-lo antes da festa. Aos
faltosos ou retardatários, alguém
passará pelas portas. Espera-se que a
esmola não diminua em relação aos
anos anteriores.
2. Ofertas de andores:  dos 9 andores,
já só restam 3 para alguém cumprir
qualquer promessa: o de S. Sebastião,
o da Senhora do Rosário e o do Menino.
Fica por 150 euros cada um, excepção
feita para o do Menino, mais barato.
3. Continua a inscrição de figurados
pelas portas.
3. Aceitam-se promessas de Sermão
(75 euros), missa Cantada (50 euros).
Qualquer interessado fale com o  Pá-
roco ou elemento da Fabriqueira.
4. Os cartazes estão afixados. O livrinho
de patrocínios vem a caminho. Espera-
se que alguns da terra a quem não se
falou, por falta de tempo, não tomem a
mal por virem na publicidade, e
colaborem com patrocínios iguais.

Reuniões da Catequese
7.ª Classe: 2.ª Feira, às 19h00
10.ª Classe: 5.ª feira, às 21h00

É isto e pouca treta
Sàbado, dia 7, às 21h30 em ponto,
exibição da Revista acima mencionada.
Tragam os bilhetes que adquiriram.
Alguns estarão à venda à última hora.
Vai valer a pena. Possíveis lucros
reverterão prá festa (continua pág. 3)

As inscrições para o curso de férias
começam no dia 01 de Junho e
terminam no dia 27 do mesmo. É
necessário trazer os documentos
abaixo indicados, excepto o IRS de
2007. O curso começa no dia 30 de
Junho e termina no dia 28/07/2008.
Outra reunião de p ais:  dia 11 de Ju-
nho (4.ª feira) pelas 19 horas ,  para os
Encarregados de Educação das
crianças e adolescentes que frequen-
tam  ATL 1º, 2º e 3º ciclos deste Centro.
As inscrições para o próximo ano
lectivo  (ATL 1º, ATL 2º ciclo, Jardim e
creche) também se encontram abertas
durante o mês de Junho.
É necessário fotocópias de ;
- Boletim de vacinas do utente, - Cartão
de assistência médica do utente, - Nº
de contribuinte do Encarregado de
Educação, pai e mãe. - Cédula/BI do
utente, - Nº de contribuinte do utente, -
Cartão de beneficiário de Encarregado
de Educação, pai e mãe, - Declaração
médica do utente, - BI e contribuinte
dos pais e Encarregado de Educação,
- IRS de 2007 dos pais/encarregado de
educação..Agradeço a colaboração de
V. Ex.ª.  Elsa Fernandes

Rastreio Visual grátis
A "Ópticas Olhos do Cávado" estará
em Curvos para fazer um Rastreio gra-
tuito nos dias 31 de Maio (sábado á
tarde) e 1 de Junho, no adro da Igreja,
das 15h00 às 19h00 e das 8h30 às
13h00, respectivamente.

Festival da Canção Jovem
(Curvos e Palmeira)

Dia 10 de Junho, a partir das 15h30, no
auditório de Palmeira: Festival Jovem
da Canção Religiosa, dos Grupos de
Jovens de todo o arciprestado.


