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Deus tem um Plano de Salvação
para todos os homens.

Mas esse plano não o realiza
sozinho. Conta com a participação
de inúmeras pessoas  que
sempre chama e envia para essa
Missão ...

As Leituras bíblicas falam-nos
dessa verdade...

Assim: na primeira , Deus esco-
lhe um Povo para si. Escolhe o
povo de Israel e propõe-lhe uma
Aliança  para ser portador das
promessas messiânicas a todos
os povos.

- No Monte Sinai, Deus fala a
Moisés:  “Se escutardes a minha
voz e fordes fiéis à minha aliança,
sereis meu povo escolhido, um
reino de sacerdotes, uma nação
santa”.

Esse Povo será sinal de Deus
no meio dos povos e  figura do
novo Povo de Deus, que será a
Igreja...
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A Missão
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Na segunda , vemos o envio de
Jesus Cristo como Salvador e
cabeça do novo povo eleito, a Igreja.

No Evangelho , temos a missão
dos Doze. O texto inicia o “Sermão
Apostólico” de Cristo (o 2º dos cinco,
no evangelho de Mateus). É um
“Manual do missionário cristão”, em
que define os conteúdos do anúncio
e as atitudes fundamentais do
Missionário. Compreende 3 passos:

1) Uma Introdução: Jesus vê a
triste Realidade das multidões :

“Estavam cansadas e abatidas,
como ovelhas sem pastor...”

“A Messe é grande..e os operários
são poucos...” Um apelo: “Rogai ao
dono da Messe...”

 Reflecte a preocupação diante das
necessidades pastorais, embora a
iniciativa da Missão é do Pai.

2) O Chamamento e o Envio dos
12 Apóstolos :

 “Chamou-os”: Os critérios da
escolha é  ...//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...sempre um mistério, difícil de

compreender e explicar.
- O número “12” recorda as 12

tribos de Israel e é símbolo da to-
talidade. Todos somos chamados
a libertar-se e enviados a libertar..

- Na “Missão”, confere o poder
de expulsar os demónios e curar
os doentes: isto é, tudo o que des-
trói a Vida  e a felicidade do ho-
mem...

- Chama cada um pelo “nome”:
Missão individual e comunitária.

3) Recomendações de Jesus
para a Missão:

Destinatários:  os judeus,
herdeiros da Aliança, deveriam
ser os primeiros: “Ide às ovelhas
perdidas da casa de Israel

Mensagem:  O Anúncio missio-
nário: “O Reino de Deus está
próximo”.

Os Sinais da presença de
Deus:  “Curar os enfermos,
ressuscitar os mortos, purificar os
leprosos, expulsar os demónios”.

Exigência de Gratuidade : “De
graça recebestes, de graça
deveis dar”.

Que diria Jesus ao contemplar
a Realidade de hoje?

Ainda hoje há multidões can-
sadas e abatidas como ovelhas
sem pastor. Deus continua preci-
sando de gente para continuar a
sua obra de Libertação e Salva-
ção.

Os “doze” representam a
totalidade do Povo de Deus.

Temos consciência de que tam-
bém nós somos enviados em
missão?

- Qual é a missão dos discípulos
de Jesus? É lutar contra tudo o que
escraviza o homem e o impede de
ser feliz.

- Hoje há estruturas que geram
guerra, violência, terror, morte: a
missão dos discípulos de Jesus é
contestá-las e desmontá-las;

- Hoje há “valores” que geram
escravidão, opressão, sofrimento. A
missão dos discípulos de Jesus é
recusá-los e denunciá-los;

- Hoje há esquemas de exploração
que geram miséria, marginalização,
exclusão. A missão dos discípulos
de Jesus é combatê-los.

A proposta libertadora de Jesus
deve estar presente através dos
discípulos em qualquer lugar onde
houver um irmão vítima da escra-
vidão e da injustiça.

- Procuramos nós transmitir ale-
gria, coragem e esperança àqueles
que vivem imersos no abatimento,
na frustração, no desespero?

- Procuramos ser um sinal do a-
mor e da ternura de Deus para
aqueles que vivem sozinhos e
marginalizados?

O nosso serviço ao “Reino” é
totalmente gratuito?  Ou serve
para promover os nossos interes-
ses, a nossa pessoa, os nossos
esquemas de realização pessoal?

Ainda hoje há muitas ovelhas
cansadas e abatidas sem pastor...
Será que Cristo pode contar
conosco?

Acolhamos o apelo do Mestre e
roguemos ao dono da Messe  para
que mande muitos operários à sua
vinha...
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  Intenções de Missas
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 17:  às 19h45:  na Capela de
S. Torcato:  terço com Eucaristia por:

- Aniv. Amélia P. Freitas  m.c. Nora
- Aniv. Maria Alice Laranjeira  m.c.

filha Natália
5.ª F - 19: às 19h45:  na Rateira:

Não há missa, a menos que o Padre
Raúl esteja cá e a celebre. Se sim,
será pelas Almas  m.c. Associação

Sábado – 21:  às 19h15;  Missa  por:
- A Santa Luzia  m.c. Ana Marques
- A Santa Luzia  m.c. Maria Carmo

Gonçalves Matos
- A Santo António e Sr.ª de Fátima

m.c. Alberto Matos
Domingo - 22: às 9h05: Terço; às

9h30, missa por.
- Aniv. Manuel J. F. Peres  m.c. viúva
- Aniv. Arminda Fernandes Figueiredo

m.c. filha Adosinda

Servir altar 21/22 Junho
Sábado - 21: às 19h15: Acólitos:

8.º ano; Leitores:  Sara Garrido, Bru-
no Rodrigues e Filipa Valverde; Do-
mingo- 22: 9h30:   Acólitos: Luises
(Amorim e Garrido); Leitores: Céu,
António Sá e Ivone Ribeiro

Reuniões da Catequese
7.ª e 8.ª classes:  não há
10.ª Classe: 5.ª feira às 21h00 em Palmeirara

Continuação de Palmeira
 - Rua do Faro e Sopé: Luis Moreira
Lugar da Igreja/Santa Baia:   Rua
25 Abril (lugar da Igreja), Mini Mercado
Maia - Jacinto- Rua do Pego, Lotea-
mento junto à Cabina, Eva Torres e
filhos: Vitor Jorge Silva ; Rua Padre
Pires Afonso e Rua Dr. Artur Barros
Li-ma até casa Joaquim Flor e Lotea-
mento Caraminola:Bruno Amorim
- Loteamento Santa Baia (junto à

Paróquia de Curvos

2.ª F- 16: às 20h30:   Não há missa
4.ª F - 18: às 20h30:  Eucaristia por:
- Aniv. Rosa das Dores Gomes de

Jesus  m.c. filhos
- 30.º dia por Amândio Silva Lopes

m.c. Confraria do Senhor
- Angelino Gonçalves Azevedo  m.c.

filha Rosa
- Porfírio Marques Oliveira e irmãos

m.c. Teresa T. Lima
6.ª F - 20: às 20h30:  Não há missa
Sábado – 21:  às 18h00 : na Igreja:

missa por:
 Aniv. José Martins dos Santos

m.c. filha Ana Maria
-Pais, sogros, irmãos e cunhados

de Maria Celeste Cabreira Silva
- Mãe (Maria) e marido (António) de

Carolina Ribeiro
Domingo – 22:   Às 8h00:  Pelo

Povo e Aniv. Maria Alice Gonçalves
Pereira  m.c. viúvo

Às 10h30: Intenções dos adoles-
centes da Comunhão solene

Servir altar 21/22 Junho
Sábado - 21:  Acólitos:  7.º ano da
catequese; Leitores:  Márcia Barro-
so, António Per. Venda e Catarina
Dias. Domingo- 22:  Às 8h00:
leitores: Celina, Maria Afonso e Cabo
Lima Às 10h30: Leitores:
Adolescentes da Profissão de fé

Festa de S. António
Espera-se que as pessoas apareçam
para o que fôr necessário.
Sendo a organização da procissão
da responsabilidade da Comissão,
esta pede ajuda a voluntários.
Aos que vestirão opa, pede-se
decência e dignidade. Se possível
vestir com manga comprida e opa
apertada decentemente com o

respectivo cordão..

Entretanto....
1. Vamos continuar a receber envelopes
com ofertas mesmo para além da festa.
As contas só serão tornadas públicas
no mês de Julho.
2. Sejam generosos nos peditórios.
3. Espera-se nova comissão para fazer
a festa do próximo ano.Deve compa-
recer no final do dia para dar a volta à
Capela com a Banda de Música.

Reuniões da Catequese
1. 7.º Ano:  2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª, às 19h00
2. 10.º Ano:  5.ª feira às 21h00
3. Confissões gerais
5.ª feira, dia 19, às 20h30, na Igreja,
para adolescentes da comunhão
solene, do crisma e familiares duns e
doutros. Não haverá mais confissões
para a catequese.

Atenção aos novos
distribuidores do Boletim

Começou já a sua tarefa de um ano a
nova equipa que vai fazer a comunhão
solene e se comprometeu a distribuir o
boletim, por todas as casas, de acordo
com uma escala de que se dá
conhecimento. Fixem o nome da sua
rua e a pessoa que por lá passará todas
as semanas. Eis o esquema:
Lugar de Faro:   Rua 1.ª Maio, Casa
Poças, Rua da Rôxa, Branco, Rio do
Eido, Passadiço, Velascas, Travessa
S.to António, Cabo Lima: Raquel
Sampaio e Adriana;  Rua dos Cucos
(desde Tone da Luz), toda a rua até To-
ne da Mera (depois do IC1), loteamento
Neca da Lima (do lado da estra-
da):Noemie;  (Continua na página 3)

Igreja), rua dos Cucos, rua Santa Ovaia
e Santa Eufémia: Tiago Rossa
Lugar de T erroso:  Rua Prior, João
Santos, Calvário, Erverina, alminhas
Jorge Faria Fernandes ; Rua Alfredo
Faria (até Jorge Martins), alminhas,
Brás, Rua Morena até Jardelina:
Jéssica Faria
Lugar de Eira d'Ana N:  Rua dos
Combatentes e travessas, desde
Jardelina até Largo da Capela, rua Prof.ª
Samarina e Travessa até Capela Sr. dos
Desamparados, Rua Sr. Desampara-
dos: Luis Oliveira;  Desde Sr. Fonseca,
café Carvalho, Rua 25 de Abril, Rua Va-
lentim Ribeiro, até Casa Alves: Rosana
Lugar de Eira d'Ana S:  Rua 13 de
Maio até extremo com Gemeses e Agra
de Baixo até minimercado: Diana
Costa ; Rua das alminhas, rua Cónego
Gaiolas: desde Jardim, Laura, Cabrei-
ras, Eng.º Ribeiro e Deolinda Bajão,
Largo do Minimercado, António Neves,
rua Padre Neves e envolvente: Pedro
Daniel Cruz
-Desde Café Tropical, Rua das Cer-
queiras, Filhareiro e Rua da Lagoa, Rua
Bouça do Abade até extremo de Vila
Cova: Joel Filipe e Lúcia Ferreira
Lugar de Barral: Toda a Habitação
Social: Ricardo Ribeiro; Travessa e
rua 13 de Junho, rua de S. António,  e
Loteamento Neca da Lima (parte de
dentro):Tiago Santos ; Rua Rua Carlos
Vila Chã, rua das Oliveiras, Loteamento
Santo António, junto da casa de Fer-
nando P. Neto e Centro Comercial
(cafés): Diogo Cepa
Lugar de Susão e Rua do Pego:
- Parte de baixo até Manuel Valente:
Joana Matos ; Restantes ruas do lugar
(parte de cima): Magda
 É para ir a todas as casas.
Ano pastoral caminha para o fim


