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A Liturgia deste domingo nos
convida a reflectir nos valores
sobre os quais fundamentamos a
nossa existência.

As leituras ajudam-nos a apro-
fundar essa realidade...

Assim, a primeira apresenta o
exemplo de Salomão,  rei de
Israel. É um homem “sábio” que
percebe e escolhe o que é impor-
tante e que não se deixa seduzir
e alienar por valores efêmeros.

- No início do reinado, vai a Ga-
baon, onde se achava o Taberná-
culo, construído por Moisés,  a fim
de oferecer sacrifícios ao Senhor.

- Em sonho, o Senhor  mostra o
seu agrado por este gesto e
propõe-lhe:  “Pede o que desejas,
e eu te darei.”

- E o jovem rei não lhe pede po-
der, nem riquezas, nem prestígio
político. Pede um coração sábio
para governar bem seu povo.

www.esposendeonline.com;www.jf-curvos.pt;Email: armindopatrao@gmail.com
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Onde o teu Tesouro...aí o teu coração

RRRRR UUUUU MMMMM OOOOO
e e e e e ACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃOOOOO

(continuação da página 1)
....A descoberta desse tesouro

e dessa pérola provoca duas
atitudes

1. RENÚNCIA: o Reino propos-
to por Jesus é um “tesouro” pre-
cioso pelo qual se renuncia a tudo
e pelo qual os seguidores de Cris-
to devem estar dispostos a pagar
qualquer preço.

 Desde que descobrimos Cristo,
o que mudou em nossa vida? O
que nós já renunciamos por esse
tesouro?

2. ALEGRIA: muito grande  pelo
bem encontrado...

Todo o comerciante que realizou
um bom negócio sente-se feliz...
mesmo tendo de se desfazer de
muitos bens... O Reino de Deus é
um tesouro pelo qual compensa
a renúncia de todos os bens deste
mundo.

 Demonstramos alegria por
termos achado o nosso tesouro?
Se temos consciência desse te-
souro, como podemos permane-
cer acabrunhados, tristes e
desanimados?

Perguntas inquietantes:
Se o Reino de Deus é tão

precioso...
- Porque é que tantos o ignoram

ou até desprezam?
- Por que vemos tantos males

entre os bons?
- Será que, no final, teremos

todos a mesma sorte?

   Na 3ª Parábola  (a Rede), Je-
sus dá-nos a resposta: a Igreja  é
comparada a uma Rede que apa-
nha peixes de todos os tipos e
qualidades...

O Pescador, depois de ter puxado
lentamente a rede à terra, recolhe
os peixes, separando os bons e os
maus,  os aproveitáveis e os inúteis.
Recolhe os bons no barco e joga
fora os maus...

Deus não tem pressa em con-
denar e destruir... sabe esperar...

- Qual a nossa situação: dentro
da Igreja, diante do divino Pes-
cador? Somos um membro vivo,
actuante, útil à vida da Igreja, ou um
peixe inútil, desprezado pelo próprio
Deus?

Tudo depende de nossa escolha:
devemos SABER ESCOLHER  ...

E Jesus conclui com um breve
diálogo com os discípulos,  no qual
afirma que o verdadeiro discípulo é
aquele que descobre o Tesouro do
Reino e se compromete com ele.

Só a Sabedoria divina poderá
iluminar-nos  para compreendê-lo e
assim anunciar a todos com alegria
a nossa descoberta.

Como Salomão, peçamos:
- Muita SABEDORIA ...  para saber

escolher sempre o verdadeiro
Tesouro e

- Muito ENTUSIASMO...para nos
pôr com alegria na sua conquista...

Pedidos cristãos, nem sempre
são os que o mundo apregoa.
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- A ESCOLHA agradou plena-
mente a Deus. E Deus concedeu-
lhe uma sabedoria inigualável e
acrescentou outros três valores não
solicitados: riqueza, glória e vida
longa.

Salomão soube escolher o me-
lhor: a SABEDORIA com a qual sou-
be discernir entre o bem e o mal e
conseguiu perceber a Missão que
lhe foi confiada...

A 2ª Leitura  convida-nos a seguir
o caminho e a proposta de Jesus.
Esse é o valor mais alto que se deve
sobrepor a todos os valores e pro-
postas.

O Evangelho  apresenta a prio-
ridade fundamental: o REINO.  É a
conclusão do 3º Discurso de Jesus,
com as três últimas  “Parábolas”:
o Tesouro, a Pérola e a Rede .

O Reino de Deus é um TESOU-
RO escondido... uma PÉROLA que
se procura...(continua na página 4)
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 29: às 19h45  (na Capela de
S. Torcato): terço; às 20h05 missa
por:

- Pelas Almas  m.c. Associação
- Aniv. Maria Alves Igreja  m.c.

sobrinho Alfredo e Rogério Venda
5.ª F - 31: às 19h45:  terço; às

20h05 missa por:
- Aniv. João S. Vale  m.c. filha Ana
- Adão Mart. Boaventura  m.c. viúva
Sábado – 02:   Às 12h00: Casa-

mento da Ivone Ribeiro.
Às 19h15:  Por
- Albino Santos Vale  m.c. viúva
- Francisco Pereira Matos e es-

posa (Ana)  m.c. filhas
Domingo – 03:   Às 9h30:

- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.
Confraria

Atenção:  precedida de adoração
e procissão

Servir altar 02/03 Agosto
)Sábado - 02: Acólitos: 5.º ano;
Leitores:  Patrícia, Franquelim e
Ivone Maia;
Domingo- 03: 9h30:   Acólitos:
Glória e Juliana; Leitores:  Ado-
sinda, Alberto e Elisa

"Curvos em Movimento"
Integrados nas jornadas despor-

tivas, decorrem, ao longo desta
semana que vamos viver, os
seguintes jogos:

1. Dia 29 (21h): Torneio de futebol
5 - masculino: Curvos x Sorge e
Frossos x Vilar

2. Dia 30 (18h):  abertura do torneio
de Ténis

3. Dia 31 (21h):  Futebol 5: Igreja x
Curvos e Sorge x Vila Nova

Paróquia de Curvos

2.ª F- 28: às 19h45:  terço; às 20h05
missa por:

- Pelo marido (Joaquim) e pais (Fran-
cisco e Irene) de M. Amélia F. Venda

4.ª F - 30: às 19h45:  terço; às 20h05
missa a:

- S.ra de Fátima  m.c. Teresa Torres
- Santa Eulália  m.c. Gracinda
- S.ra  Cabeça  m.c. Lurdes Chaves
6.ª F - 01: às 19h45:  terço; às 20h05

missa por:
- Aniv. Ana Martins e marido

(Manuel)  m.c. filha Alice Afonso
- Aniv. Alexandrino Miranda  m.c.

filha Maria José
- Aniv. António Martins Abreu  m.c.

filho Padre Armindo
- Ao S.Coração Jesus (1.ª 6.ª feira)
Sábado – 02:   Às 18h00 missa por:
- Aniv. Maria Glória Serra Cruz  m.c.

nora Natália
- Sogros (António e Rosa) de

Fernanda Capitão
Domingo – 03:   Às 8h00:
- Aniv. Joaquim Pires Afonso  m.c.

filha Maria
- Almas do Purgatório  m.c.

Associação; Às 11h00: Povo

Servir altar 02/03 Agosto
Sábado - 02:  Acólitos:  Catequese;
Leitores:  Sónia Nogueira, João
Lomva Cepa e Liliana Correia Monte
Domingo- 03:  Às 8h00:  leitores:
Rosa Martins, Carlos Faria e Isabel
Barros;  Às 11h00: Leitores: Natália
Brito, João Cepa e Celina.

Concerto no auditório
Curso Internacional
"Música de Verão"

Depois de 11 dias dedicados à
Música, no concelho de Esposende,
vai encerrar solenemente no domin-

go, dia 27, às 21,30 horas, no auditório
de Palmeira, com um concerto inter-
nacional,  dirigido pelo Maestro Filipe
Carvalheiro, formado na Univer-sidade
de Cincinnati, dos Estados Unidos.
Coro e Orquestra, compostos por diver-
sos nomes nacionais e internacionais,
são motivo suficiente para os apre-
ciadores não perderem a oportunidade
de assistirem a tão belo espectáculo
com entradas gratuitas.
Os serviços da Câmara pedem mes-
mo para as pessoas desta zona vi-
rem assistir e receber com fidalguia
os forasteiros, sobretudo os elemen-
tos do Coro e Orquestra.  Às 21h30
deste domingo, repito, no auditório do
Centro Paroquial de Palmeira

Encerramento do
ano lectivo do CICS

Neste sábado, dia 26, a partir das
15h00, os utentes do Centro Social do
CICS, sobretudo a partir dos 3 anos,
vão oferecer um espectáculo aos seus
pais e encarregados de educação.
Pode ser visto por quem quiser, com
entradas gratuitas. Neste 1.º ano de fun-
cionamento, os alugueres são gratuitos.
Depois...veremos.

Comunhão de
Filhos de Emigrantes.

A fim de me certificar do número de
crianças e/ou adolescentes que, vindos
preparados do estrangeiro, queiram
fazer a sua comunhão, solene ou pri-
meira, no dia 15 de Agosto, convoco
os pais e as próprias crianças para
uma reunião no dia 2 de Agosto, sábado,
às 15h30, na sala dos boletins, junto à
Residência Paroquial. Devem trazer
documentos que comprovem que estão
preparados. (continua na pág. 3)

4. 1 de Agost o (18h):  Torneio de Ténis
5. 2 de Agosto.(21h):  Futebol 5 -

masculino: Frossos x Sorge e Curvos x
Vilar

6. 3 de Agosto (domingo):
10h30: caminhada c/ Yoga
18h:  Torneio de Ténis
Divirtam-se, mesmo os idosos.

Encerramento das
actividades do Centro Social

da Paróquia de Curvos
Neste domingo, dia 27, os utentes do
Centro Social da Paróquia de Curvos
(dos 1 aos 5 anos), vão oferecer um
espectáculo aos seus pais e
encarregados de educação.
Pode ser visto por quem quiser, com
entradas gratuitas.
O espectáculo decorrerá no Salão
Paroquial, a partir das 15h00.

Palmeira e Curvos
Idosos...voltam a Fátima
Inscrições na sede da Junta

No dia 17 de Setembro, mais uma vez,
a Câmara vai levar a Fátima os idosos
do concelho. Com a vantagem, este ano,
de poderem admirar a Igreja Nova da
Santíssima Trindade, onde será
celebrada a Eucaristia, pelo arcipreste.
Nesse sentido, as pessoas que tenham
65 ou mais anos, ou reformadas
precocemente, e se queiram inscrever,
devem-no fazer na Sede da Junta de
Freguesia quanto antes.

Missas celebradas fora

Palmeira
Por alma de Maria do Carmo Martins
Neiva, foram mandadas celebrar fora 12
missas, fruto de esmolas de pessoas
amigas


