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O Mundo de hoje preocupa-se
em mostrar a grandeza dos
Poderosos. Deus demonstra a
grandeza dos Humildes.

As Leituras Bíblicas confirmam
essa verdade.

Assim a 1a Leitura  descreve o
regresso do Rei vitorioso a
Jerusalém.

O povo aguardava uma entrada
triunfal do rei e  o profeta Zacarias
anuncia uma entrada humilde e
pacífica, montando não um cavalo
de guerra, mas um jumento.

Esta profecia faz lembrar a
entrada de Jesus em Jerusalém.

O povo esperava um Rei mes-
siânico poderoso. E Jesus não se
impõe pelo luxo ou pela força de
um exército poderoso, mas
montando um jumentinho, levando
a todos a paz.

Com este gesto, provará que
conquistará o coração dos ho-
mens, com o seu amor... não pelas
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Os simples e os humildes
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armas.
Na 2ª Leitura,  São Paulo ensina

que a vida “segundo a carne” gera
morte; e que a vida “segundo o
Espírito” gera vida. (Rm 8,9.11-13)

O Evangelho  narra o retorno dos
Apóstolos  da 1a  Missão Apostólica.

Os Apóstolos voltam cansados,
mas alegres e exultantes, por
terem expulsado até os demónios.

Jesus escuta-os  com muita
atenção e interesse: muitos aceita-
ram a sua pregação... outros não...

Jesus faz uma oração de louvor,
porque a proposta de salvação en-
controu acolhimento no coração dos
humildes: “Eu te bendigo, Pai,
Senhor do céu e da terra, porque
escondestes estas coisas aos sábios
e inteligentes e os revelastes aos
pequeninos.”

Os Grandes e poderosos, os sá-
bios e inteligentes não perceberam
a presença do Reino de Deus e não
acolheram a.....(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...sua mensagem...

Eram os escribas e fariseus,
versados no conhecimento da Lei
e da Religião, mas orgulhosos e
insensíveis a tudo o que não se
acomodasse ao seu modo de
pensar e de agir.

Os pequenos, os pobres, os
humildes, os marginalizados ,
estes sim acolheram com entusi-
asmo a sua palavra e o seu Reino.

Só conhece Deus quem é
simples e humilde  e está
disposto a seguir Jesus  no
caminho da entrega a Deus e da
doacção de vida aos homens.

E Jesus acrescenta: “Sim Pai,
porque assim foi do teu agrado” :

Oração despercebida, mas lema
de vida para muitos (inclusive
meu)...

Sim Pai: atitude de Cristo: sua
vida foi um contínuo Sim
Pai...mesmo agora que desejava
que todos acolhessem a boa no-
va...no horto das Oliveiras...no
Pai Nosso...

Sim Pai deve ser também o
nosso caminho da Salvação.

É a vontade de Deus, vivida co-
mo se manifesta a cada momen-
to...Dizendo Sim Pai, algo mara-
vilhoso vai acontecer. Será o prin-
cípio de uma vida nova e a origem
de um novo amor. Quem vive esse
SIM PAI: encontra a Paz, que Cris-
to veio trazer.

E Jesus faz um CONVITE:
“Vinde a mim todos vós que estais

cansados e oprimidos e eu vos
aliviarei... porque a minha carga é
suave e o meu peso é leve”.

Jesus convida os “casados”.  Eles
são muitos hoje entre nós... Na vida
quanta miséria humana: quantos
problemas, quantos sofrimentos
quanta desilusão e quanto amor
negado!

Há problemas que não tem solu-
ção, há dor que nenhum analgésico
cura, há escuridão onde a luz não
penetra!

Cansados e aflitos são todos os
que sofrem na vida.  São os pobres
de Deus, aos quais Jesus dirige sua
alegre notícia e entre os quais ele
se sente como um deles.”

Que riqueza a mensagem da Pa-
lavra de Deus deste domingo!

Vamos acolhê-la em nosso cora-
ção com simplicidade e humildade...

Se alguma coisa nos pesa na vi-
da, depositemos a nossa confiança
no Senhor... Só ele poderá aliviar o
peso de nossos sofrimentos...

Quando os planos de Deus não
correspondem àqueles que nós
desejaríamos, rezemos com genero-
sidade: “SIM PAI, porque assim foi
do teu agrado...”

Estou convencido que muito mais
Paz começará a reinar em nosso
coração...

Feliz descanso para aqueles que
entraram de férias. Que Deus tenha
um lugar entre eles, no meio duma
vida que pode entrar mais num ritmo
de contemplação e de louvor pela e
no meio da irmã natureza.
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  Intenções de Missas
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 08:  às 19h45:  na Capela
de S. Torcato:  Não há missa.  Pas-
seio do clero

5.ª F - 10: às 19h45:  na Capela
da Rateira:  terço com Eucaristia
por:

- Aniv. Manuel Filipe Peres e espo-
sa (Felismina)  m.c. nora

- Almas  m.c. Associação Almas
Sábado – 12:  às 19h15;  Missa

por:
- Albino Santos do Vale  m.c. viúva
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
Domingo - 13: às 9h05: Terço; às

9h30, missa por.
- Aniv. Emília Ferreira Vale  m.c.

filha Fátima
- Aniv. Sr. Adriano m.c. família
- Dionísio Dias Carvalho  m.c. viúva

Servir altar 12/13 Julho
Sábado - 12: às 19h15: Acólitos:

7.º ano; Leitores:  Anabela Santos
Fernandes, Pedro Rodrigues Santos
e Ivone Maia; Domingo- 13: 9h30:
Acólitos: Grupo Jovens META; Lei-
tores: Manuela Viana, Rui Sameiro
e Manuela Barroso

E porque não a festa de S. Torcato?

(2.ª publicação)
Ao verem o exemplo de Palmeira
que, num âpice de tempo, resolveu
organizar a festa de S. António, al-
guém de Curvos me veio fazer a per-
gunta: "e porque não nós também?"
Até ofereço 500 euros (100 contos).
Prometi-lhe que iria falar no assun-
to. Por isso aqui estou.
Como pároco da freguesia, apoio
qualquer grupo que apareça. Se não
de homens, seja de mulheres. Até

Paróquia de Curvos

2.ª F- 07:  às 19h45:  terço; às
20h30: eucaristia por:

- Aniv. Rosa Gonç. Silva  m.c. filhas
- Aniv. Joaquina Gonçalves Faria

m.c. neta Manuela
4.ª F - 09: às 19h45:  terço; às

20h30: eucaristia por:
- Heitor Lima da Silva  m.c. mãe
- Fernando Santos  m.c. esposa
6.ª F - 11: às 19h45:  terço; às

20h30 missa por:
- Aniv. M.ª Júlia Miranda  m.c. filha

Arminda
- Aniv. Albino Martins  m.c. irmã

Alice (Afonso)
Sábado – 12:  às 18h00  por:
- João Evangelista e Bernardina

Rosa  m.c. Zaida
- Alice Gomes  m.c. filha Amélia
Domingo – 13:   Festa do Senhor
Às 8h00:  Pelo Povo

 - Às 11h00: Não haverá missa
- Às 12h00:  baptizados
- As 15h30:  Exposição do San-

tíssimo, com adoração até às 18h00.
- Às 18h00: Missa, sermão e

procissão até à Seara, regressando
pelo interior do Loteamento da Quinta
de Santa Baia

Servir altar 12/13 Julho
Sábado - 12:  Acólitos:  Catequese;
Leitores:  Sandrina Faria,......Márcia
Barroso  Domingo- 13:  Às 8h00:
leitores: Teresa Santos, Sargento e
Rosa Martins;  Às 11h00: Leitores:
Sara, Cabo Lima e Sílvia Meira

Comissão de festas do

Sr. dos Desamparados
Foi constituída, à última hora, uma
comissão de festas para realizar as
festas deste ano, em honra do

Senhor dos Desamparados. Ei-la .
Presidente:  Pároco
Juíz:  Marinho Neiva Rosa
Secretário:  Pedro Man. Costa Cunha
Tesoureiro:  Paulo Alex. Lopes Silva
Vogais por lugares:
Terroso:  António neiva e Manuel faria
Eira d'Ana : Filipe Lopes, António Ca-
chada, Manuel Costa e José M.ª Faria
Barral:  Rui Lima e Abílio Lopes Alves
Faro:  Ernesto Ribeiro, Jorge Silva e
Manuel Laranjeira; Santa Baia e
Igreja:  Miguel Lopes e Mário Neiva
Susão:  Jorge Lima e Valdemar Vale.
Esta comissão tem 4 semanas para
organizar a festa, incluindo os
peditórios. Vai iniciar, ou já iniciou, o
peditório pelas portas. Precisa de ser
ajudada, pois a festa é a 2 de Agosto.

Festa do Senhor e não só
Com esta festa, a realizar no dia 13 de
Julho, completamos o ciclo de festas
realizadas na Igreja, incluindo as da
Catequese (e foram muitas) e as de
Natal e Páscoa.
Sendo paroquial, é bom que toda a
paróquia a sinta como sua. Por isso,
vamos nela tomar parte no domingo,
dia 13, quer nas Eucaristias quer na
procissão.
Quanto à festa de S. António, embora
ainda estejamos a receber alguns do-
nativos de pessoas que prometeram,
as contas finais encontram-se já exara-
das neste boletim, na página 3 (de
Curvos),  com o total de despesas e
receitas, sendo de realçar que ao apelo
da Fabriqueira e dum modo inédito
(através dum envelope) responderam
quase 500 casas. O que é de louvar e
denota a união da freguesia em torno
duma causa comum. (Cont. pág. 3)

de uns e outras. Na certeza de que, sen-
do Curvos uma terça parte de Palmei-
ra, é mais difícil fazer festa em tão pou-
co tempo, a menos que as pessoas
dêem três vezes mais por família do que
deram em Palmeira (ou seja 75 euros
como média 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

Grupo de Jovens
visita doentes e idosos

Olá Sr. P. Armindo,
Espero que esteja tudo bem consigo.
Envio este e-mail para que não se
esqueça por favor de avisar no boletim
desta semana, que Domingo vamos
visitar os idosos.Obrigada pela atenção.
Um beijinho. Juliana

Contas de Santo António


