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A Liturgia de hoje celebra a festa
solene de dois apóstolos, que
tiveram uma presença marcante
na Igreja primitiva: São Pedro e
São Paulo.

PEDRO, discípulo de Jesus,  es-
colhido por Ele como o primeiro
Papa e PAULO, o primeiro missio-
nário, que levou a Igreja ao mun-
do. Os dois personificaram a iden-
tidade da Igreja, como discípulo e
missionário.

A celebração de hoje é muito
antiga, anterior até à própria festa
do Natal.

As Leituras bíblicas falam des-
ses dois grandes apóstolos:

Na 1a Leitura,  aparece Pedro:
preso pelas autoridades... para
agradar aos judeus... com data
marcada para morrer. (At 12,1-11)

- Vemos o Testemunho,  que
gera oposição e perseguição.

- a Atitude da Igreja , que unida
e solidária reza por Pedro.
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O Primado de Pedro
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- a Presença efectiva de Deus
na comunidade da Igreja, que liber-
ta...

Na 2a Leitura , Paulo: (também pre-
so, prestes a morrer, ano 67), escre-
ve um Testamento espiritual de sua
vida ao serviço do Evangelho...  “Es-
tou pronto... chegou a minha ho-
ra...combati o bom combate ...ter-
minei a corrida... conservei a fé... E
agora aguardo o prémio dos justos.
O Senhor esteve comigo...a Ele
Glória...”

No Evangelho , Cristo confere a
Pedro o Primado sobre a Igreja.

O texto tem duas partes:
1. De caráter cristológico:  define

a identidade de Jesus: “Quem sou
eu”?

- Na perspectiva dos homens, Je-
sus é apenas um Homem bom,  justo,
generoso como tantos outros.

- Na opinião dos discípulos: “Jesus
é o Cristo (Messias),o Filho de Deus”.

2. De caráter.. (continua na página 4

(continuação da página 1)
...eclesiológico:  A  Igreja é con-
vocada à volta de Pedro:  “Pedro,
és a Rocha (pedra) sobre a qual
edificarei a minha Igreja”.

- Essa “Rocha” é a fé que Pedro
e a comunidade dos discípulos
professaram: a fé em Jesus como
Messias, Filho de Deus vivo.

- “O Poder da morte nunca
poderá vencê-la”.  Nada poderá
impedir a Igreja, que acredita fir-
memente em Cristo, de realizar
sua missão de salvação.

- Jesus promete o “poder das
chaves”: “Pedro recebe ‘as chaves
do Reino’ e ocupa o primeiro lugar,
com a missão de guardar a fé na
sua integridade e de confirmar os
seus irmãos”. Isto significa que a
Igreja é a Comunidade dos discí-
pulos que reconhecem Jesus co-
mo “o Messias, o Filho de Deus”.

A Bíblia fala-nos da vocação
e da actividade deles:

São Pedro : Simão era um pes-
cador de Betsaida, estabelecido
em Cafarnaum. Cristo muda-lhe o
nome e chama-o “ Pedra”,  porque
teria a missão de ser a “pedra
fundamental” da futura comuni-
dade que chamaria de Igreja.

Simão Pedro é uma das primei-
ras testemunhas que vê o sepul-
cro vazio e merece uma aparição
especial de Jesus ressuscitado.

Depois da ascensão, ele toma
a direcção da comunidade cristã
e é o primeiro a tomar consciência
da necessidade de abrir a Igreja

aos pagãos. Essa missão espiritual
não o livra das deficiências do seu
temperamento.

Paulo não hesita em contradizê-
lo na famosa discussão de Antio-
quia, para convidá-lo a libertar-se
das práticas judaicas.

Quando Pedro vai a Roma torna-
se o apóstolo de todos. Cumpre,
então, plenamente, sua missão de
“pedra angular”, reunindo num só
“edifício” os judeus e os pagãos e
ratifica esta missão com seu sangue.

São Paulo  chega a Jesus por um
caminho diferente.  Conhece-o co-
mo um adversário, que deve ser
combatido,  como aquele que anun-
cia um deus diferente dos mestres
de Israel......

Um dia no caminho de Damasco
é iluminado por uma luz do alto e
compreende que Jesus crucificado
é o Messias de Deus. A partir
daquele momento torna-se um
Discípulo fiel e  um ardoroso Missio-
nário que percorre, em quatro ou
cinco viagens,  o mundo conhecido
de então, pregando o Evangelho e
fundando novas comunidades.

O Papa Bento XVI anunciou um
ano “jubilar” dedicado ao Após-
tolo Paulo,  para recordar os 2000
anos do seu nascimento. Tal Ano
Paulino irá de 28 de Junho de
2008 a 29 de Junho de 2009.

A Igreja continua a Obra de
Cristo...Por isso, nesse dia em que
a Liturgia relembra esses baluartes
da Igreja primitiva, celebramos
também o Dia do Papa .
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  Intenções de Missas
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 01:  às 19h45:  na Capela de
S. Torcato:  terço com Eucaristia por:

- Almas  m.c. Associação Almas
- Por Maria Amélia Lima Miranda

m.c. pessoas amigas
5.ª F - 03: às 19h45:  na Capela da

Rateira:  terço com Eucaristia por:
- Pais de Manuela Freitas
- Maria Amélia Lima Miranda  m.c.

pessoas amigas
Sábado – 05:  às 19h15;  Missa  por:
- Aniv. Joaquim D. Santos  m.c. filha
- Aniv. Dionísio Carvalho  m.c. viúva
Domingo - 06: às 9h05: Terço; às

9h30, missa por.
- Ao S. C. Jesus   m.c. Associação
- A S. Bento  m.c. Manuela Freitas
A missa do Santíssimo fica adiada

para o dia 20 de Julho, dia da Festa
do Senhor

Servir altar 05/06 Julho
Sábado - 05: às 19h15: Acólitos:

7.º ano; Leitores:  Patrícia Valverde,
Jorge Gonçalves e Carla Daniela; Do-
mingo- 06: 9h30:   Acólitos: André
Garrido e Sara Garrido; Leitores:
Adosinda, Alberto e Elisa

Crisma (Curvos e Palmeira)
(Encontros de preparação)

Para os de Curvos e Palmeira:  2.ª
e 4.ª feira, às 19h15, em Palmeira.;
5.ª feira, às 19h15, em Palmeira (se
necessário)
E porque não a festa de S. Torcato?
Ao verem o exemplo de Palmeira que,
num âpice de tempo, resolveu organi-
zar a festa de S. António, alguém de
Curvos me veio fazer a pergunta: "e
porque não nós também?" Até ofere-
ço 500 euros (100 contos).

Paróquia de Curvos

2.ª F- 30:  às 20h15:  terço; às
20h30: eucaristia por:

- Aniv. José da Lomba Fernandes
m.c. filha Gracinda

- José Lima Dias  m.c. filha Cidália
4.ª F - 02: às 20h15:  terço; às

20h30: eucaristia por:
- Aniv. António Peres Filipe  m.c.

filho José Maria
- Aniv. Rui Filipe Rocha  m.c. pais
6.ª F - 04: às 20h15:  terço; às

20h30 missa por:
- Aniv. Heitor M. Santos  m.c. filhos
- Aniv. José Alv. Santos  m.c. viúva
Sábado – 05:  às 18h00  por:
- Paulino Martins de Lima  m.c.

Liliana Boucinha
- Manuel Faria Cabreira  m.c. irmã

Maria Amélia Venda
Domingo – 06:   Às 8h00:
- Pelas Almas  m.c. Associação

Às 11h00 ): pelo povo

Servir altar 05/06 Julho
Sábado - 05:  Acólitos:  Catequese;
Leitores:  Ivone, José Silva Matos e
Ana Catarina. Domingo- 06:  Às 8h00:
leitores: Rosa Martins, José Per.
Venda e Maria Afonso;  Às 11h00:
Leitores: Paula Miranda, Cabo Lima
e Natália Brito

Novas Taxas Diocesanas
Novas taxas diocesanas começam a
vigorar no dia 1/07/2008 para as
dioceses que constituem a província
eclesiástica de Braga, e que são 9 .
A seguir enumeram-se apenas as
mais vulgares:
1. Licenças na Cúria Diocesana:
A. Baptismos:
Transferência de Baptismo para
diocese ou igreja paroquial estranha:
15,00•; - Para Igreja não paroquial ou

para santuário: 25,00•; - Para oratório:
50,00•; - Para Capela particular: 75,00•
B. Matrimónio:
- Licença de processo ordinário: 25,00•
- Validação vinda doutra diocese: 7,50•
- Suplemento no caso de transferência
para outra igreja paroquial ou diocese
estranha: 15,00•; - Suplemento para
igreja não paroquial ou santuário:
50,00•; - Suplemento para oratório:
80,00•; - Suplemento para capela
particular: 150,00•
2. Taxas dos párocos:
- Certidões: 7,50•; - Organização de
processos de casamento e docu-
mentos do cartório: 20,00•
3. Ofertas por ocasião da admi-
nistração dos sacramentos e sacra-
mentais:
- Celebração do Baptismo: 25,00•
- Celebração do matrimónio: 25,00•
3.1. Festas e devoções:
- Missa de festa: 30,00•; - Procissão
de festa: 30,00•; - Funerais: 30,00•
4. Estipêndios:
- De missa: 10,00•; Trintário gregoriano:
350,00•; - Ofício de defuntos: 25,00• +
deslocação

Crisma Interparoquial
No próximo domingo, dia 6 de Julho,
vai haver duas celebrações onter-
paroquiais do Crisma no nosso arci-
prestado: uma em Marinhas (às 15h00)
e outra em Apúlia (às 17h30)
Serão ambas presididas pelo bispo
auxiliar de Braga, D. António Couto.
O grupo das Marinhas é formado pelas
seguintes paróquias:
Belinho, Mar, Marinhas, Esposende,
Palmeira, Curvos e Vila Chã.
As restantes paróquias (cont. página 3)

Prometi-lhe que iria falar no assunto. Por
isso aqui estou.
Como pároco da freguesia, apoio qual-
quer grupo que apareça. Se não de ho-
mens, seja de mulheres. Até de uns e
outras. Na certeza de que, sendo Cur-
vos uma terça parte de Palmeira, é mais
difícil fazer festa em tão pouco tempo,
a menos que as pessoas dêem três ve-
zes mais por família do que deram em
Palmeira (ou seja 75 euros como mé-
dia por família). Vamos a isso?
Os dias 28 e 29 de Setembro são os
mais indicados. Ainda falta bastante.
Mas...é tempo de trabalhar, caso quei-
ram. Quem quiser....apareça

Padre Raúl
Após quase 2 meses de férias entre nós,
ou pelo menos intercalados entre nós,
regressou de novo a Cabo Verde o
nosso jovem Padre Raúl.
Pela ajuda e testemunho vividos entre
nós, o nosso muito obrigado.
Compensando-o da amizade dispensa-
da e da ajuda prestada durante este
tempo, a paróquia de Curvos resolveu
oferecer-lhe material de Catequese e ou-
tro de índole pastoral, que ele levou para
os seus muitos meninos e paró-quia em
Cabo Verde. Felicidades e até breve.

Continuação da página anterior
(Crisma Interparoquial)

... da zona sul, preencherão o grupo que
vai a Apúlia, com alguns de Vila Cova.
Com esse sacramento do Crisma (ou
Confirmação) os adolescentes encer-
ram assim os 10 anos de Catequese.
Desejamos-lhes imensas felicidades e
que as suas opções por Cristo sejam
vividas no dia a dia do seu testemunho
de cristão, incluindo a Eucaristia
Dominical.


