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No domingo passado, vimos
que Deus chama e envia inú-
meras pessoas para realizar o
seu plano de salvação.

As leituras bíblicas deste do-
mingo falam das dificuldades que
os discípulos encontrarão para
serem fiéis a esse chamamento,
mas garantem também que o
amor de Deus não os abandona.

A 1a Leitura apresenta o drama
vivido pelo profeta Jeremias.
Para ser fiel à sua missão, ex-
perimenta a perseguição, solidão
e abandono.  No entanto não dei-
xa de confiar em Deus.

No começo, teve medo e resis-
tiu: “Vê, Senhor, que eu não sei
falar, sou ainda menino”.

E o Senhor não desiste:  “Para
onde eu te enviar, irás; e o que
eu te mandar, falarás: não tenhas
medo, pois eu estarei contigo
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para te livrar”.
- Acolhendo a ordem do Senhor,

Jeremias vai a Jerusalém e diante
do templo pronuncia um discurso
violento: acusa as autoridades, des-
mascara suas trapaças e prediz a
destruição do templo de Jerusalém.

- A reacção foi imediata: foi preso
incomunicável numa cruel prisão...

Considerado um “Profeta da des-
graça”, sentiu-se repudiado pelo
povo e abandonado pela própria
família...

- Aí surgem as “Lamentações de
Jeremias”, que são verdadeiros de-
sabafos,  em que o profeta expõe a
sua amargura.  No entanto não dei-
xou de confiar em Deus, no seu po-
der, na sua justiça  e no seu amor e
anunciar com coerência e fide-
lidade. Ele sabe que Deus nunca a-
bandona aqueles que procuram
testemunhar...(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...no mundo as suas propostas,
com coragem e verdade.

Na 2ª Leitura, São Paulo afirma
que para a salvação o essencial
não é cumprir a Lei de Moisés,
mas acolher a oferta de Salvação
que Deus faz a todos por Jesus.

O Evangelho continua o “Ser-
mão apostólico”.  São recomen-
dações de Jesus ao enviar os
apóstolos em Missão.

O tema central é a afirmação
“não tenhais medo”, repetido três
vezes. E aponta três tipos de me-
do, que poderão encontrar:

1. Medo do fracasso (fiasco):
Jesus Cristo garante: apesar

das provocações e dificuldades,
a sua mensagem se difundirá e
transformará o mundo...

2. Medo da morte: (maus tra-
tos... ou a própria morte...)

Jesus Cristo afirma que deci-
sivo não é a morte física, mas
perder a vida definitiva.

3. Medo pela sobrevivência
(por causa da perseguição...):

Jesus Cristo convida os discí-
pulos a terem confiança na
Providência Divina. E ilustra a so-
licitude de Deus com duas
imagens: os pássaros de que
Deus cuida e os cabelos que
Deus conta...

Se Deus cuida dos pássaros...
tanto mais dos discípulos do seu
Filho..Não tenhais medo dos ho-

mens...tende confiança em Deus!
O medo ainda nos acompanha:
- Por Medo, a pessoa tranca-se

dentro de seu pequeno mundo e
cada vez mais se isola da socie-
dade.

- Por Medo, levanta muros pro-
tectores cada vez mais altos,  cri-
am-se condomínios mais fecha-
dos e seguros, como se isso resol-
vesse o problema do medo.

- Medo da doença... do desem-
prego. . (Qual o nosso medo?)

O Medo é também um grande
impedimento ao anúncio do Evan-
gelho e à sincera profissão de fé.

- Por Medo de serem criticados /
desprezados, muitos deixam de
anunciar as maravilhas do Reino.

- Por Medo ou vergonha, muitos
se omitem diante dos critérios em
voga sobre amor e família, sexo e
casamento, matrimónio e divórcio,
vida e aborto, educação e liber-
dade, dinheiro e direitos humanos.

E quando os princípios da moral
cristã são taxados de antiquados,
ficam assustados, confusos, des-
orientados...

Será que vale a pena continuar
remando contra a maré?

- E por medo ou vergonha, ca-
lam-se...e cedem ao velho respeito
humano..Para esses, Jesus adver-
te: “Quem Me negar diante dos ho-
mens, também Eu o negarei diante
do meu Pai, que está nos céus”.
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 24:  às 19h45:  na Capela de
S. Torcato:  terço com Eucaristia por:

- Almas  m.c. Associação das Almas
- Albino Santos Vale  m.c. viúva
5.ª F - 26: às 19h45:  na Rateira:

Missa por Padre Alberto Brás e irmã
(Cecília)  m.c. Maria Rodrigues

- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
Sábado – 28:  às 19h15;  Missa  por:
- Alberto Soares Afonso, Florinda

Pereira Costa e Maria Conceição G.
Matos  m.c. Alberto Matos

Domingo - 29: às 9h05: Terço; às
9h30, missa por.

- Maria Alv. Igreja  m.c. Alfredo Lopes
- Pais (Domingos e Maria) de Maria

Carmo G. Matos

Servir altar 28/29 Junho
Sábado - 28: às 19h15: Acólitos:

7.º ano; Leitores:  Ângela, Lionel e
Tânia; Domingo- 29: 9h30:   Acólitos:
Profissão de fé; Leitores: Profissão  fé

Catequese

Encontros de preparação
- 7.ª e  8.ª classes:  2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª feira,
às 19h00 no salão
- 3.ª classe:  3.ª e 5.ª feira, às 18h00
- 10.ª Classe: 5.ª feira às 21h00 em Palmeirar
- Confissões:  6.ª feira, dia 27, das
19h45 às 20h45 (Igreja) para adoles-
centes das comunhões (solene e 1.ª),
do crisma e familiares duns e doutros.
Não haverá mais confissões prà
catequese.a

Novos distribuidores Boletim
Uma das promessas dos adolescen-
tes que fazem a profissão de fé é a de
distribuir durante 2 anos o boletim.
Num esquema susceptível de alguma
correcção, idealizei uma escala que

Paróquia de Curvos

2.ª F- 23: às 20h15:  Não há missa
4.ª F - 25: às 20h15:  terço; às

20h30: eucaristia por:
- Avós de Bernardina Zaida
- Sogros (Manuel/Júlia), cunhado

(Mário), esposa (Rosa) de José Maria
- Manuel Martins m.c.Lur. Sobreiro
6.ª F - 27: às 20h15:  terço; às

20h30 missa por:
Aniv. António Alves Coxo e filho

Manuel  m.c. filha Rosa
- Avós de Rosa Chaves
Sábado – 28:  às 18h00  por:
-Manuel G. Silva Novo, esposa,

filhos e netos m.c.Margarida M. Silva
Domingo – 29:   Às 8h00:
- Pelos pais (Ana e Armando) de

Isabel Barros
- Marido (Joaquim) e sogros (José

e Maria) de M.ª  Amélia Faria  Venda
Às 11h30 (em virtude das comu-

nhões em Curvos):  pelo povo

Servir altar 28/29 Junho
Sábado - 28:  Acólitos:  6.º ano da
catequese; Leitores:  Sónia
Nogueira, João Lomba Cepa e Luisa
Capitão. Domingo- 29:  Às 8h00:
leitores: Rosa Martins, Carlos Faria
e Isabel Barros;  Às 11h30: Leitores:
Ana Catarina Quintas, João cepa e
Natália Brito

Festa de S. António
Apesar de prejudicada um pouco pelo
mau tempo que se fez sentir no
domingo, foi cumprido integralmente
o programa da festa. Para ser orga-
nizada em pouco tempo, não esteve
mal e foi bonito ver a correspondência
das pessoas. A quem colaborou até
nas esmolas o nosso obrigado. Con-
tinuamos abertos a qualquer donativo.

Uma dupla leitura pode ser feita:
1.Capacidade e autoridade duma
entidade (Fabriqueira) e de quem a
preside e dela faz parte para, em pouco
tempo, organizar uma festa. Tem que
ter muita aceitação entre as pessoas
para ser correspondida.
2. Louvar o povo que se sente con-
duzido por pessoas idóneas e responde
"sim" em tão pouco tempo. Nem todas
as freguesias gozam deste duplo
estatuto. Parabéns.
As contas  só serão tornadas públicas
lá para Julho (e já não falta muito).
Entretanto, desde já se avisa que há
comissão para fazer a festa do Sr. dos
Desamparados,  a realizar no dia 3 de
Agosto. Seus nomes serão tornados
públicos brevemente.
Entretanto, foi-me apresentada a

Nova comissão para realizar a
festa de S. António em 2009.

Seus nomes são :
Barral:  Abílio Lopes Alves, Rui Lima e
Manuel Sá Simão
Eira d'Ana S:  José Miguel Az. Costa
e Filipe Lopes; Eira d'Ana N:  Paulo
Lopes e Marinho Neiva Rosa
Terroso:  Júlio Albino Faria e Jorge
Fernandes.; Susão:  Daniel Gomes e
José Manuel Sousa; Santa Baia:
Paulo Santos Faria e António Gomes
Costa; Faro:  Manuel Laranjeira e José
António Miranda Costa. Felicidades!

Reuniões da Catequese
  10.º Ano:  5.ª feira às 21h00

Festa dos Finalistas do
Jardim de Infância S. António

Sexta-feira, dia 27, às 19h00. No
auditório Paroquial. Entradas gratuitas
e dirigidas a todas as pessoas.

passo a anunciar, para vigorar a partir
do dia 28 de Junho.
Ei-la:
Rua de Vilar:  Diana Patrícia M. Sá
Rua de S. Cláudio:  desde Enfermeira
Céu, Rateira até Igreja: Tiago Filipe
André Martins
Rua de Curvos:  sobreiro da costa até
Café: Alexandra Sofia Meda Alves
Rua da Padaria e escola:  desde
casa João Paulo até Escola: Inês
Rodrigues
Rua da Liberdade  (acima da Padaria)
e sua casa: Manuela Santos
Trav. Coturela, Beco de Vila Nova
até S. Torcato: Pedro Alexandre R.
Santos
Rua S. Torcato  até S. Torcato e Glória
Afonso: Glória Lima
Subida do Gerês, Rua de S. Miguel
até Maria do Álvaro: Bárbara Ribeiro
Rua do Miradouro  até sua casa:
Miguel Ângelo Cardoso
Rua do Miradouro,  resto: Ivan
Carvalho
Habitação Social  (Igreja): Anabela
Santos Fernandes
Rua das Mouriscas  até café
Juventude: Ângelo David M. Dias
Rua do Calvário e das Lages:  José
Fernando Lomba Sá
Rua S. Miguel (desde José Valverde
até Maria do Álvaro: Géssica Dimas
Rua de S. Miguel:  desde Rateiro até
José Eiras: André Maia Pires
Rua da Sorge  até M. Valente: Juliana
Oliveira
Rua dos Rotários:  Henrique Marques
Rua da Seara:  Marina Cláudia
Rua da Igreja  até viúva de Adão
Boaventura e Loteamento S. Torcato
e casa do próprio: Rui Filipe Dias Silva

:


