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Ao redor de uma mesa, acon-
teceram factos importantes na
vida das pessoas, das famílias e
dos povos...É momento de en-
contro, fraternidade, comunhão...

Comunica-se a alegria de um
nascimento ou de um casamento;
fortalece-se a amizade, estabele-
cem-se contactos de trabalho e
celebram-se ritos oficiais.

A Liturgia convida-nos a sentar
à mesa, que Deus preparou, e
onde nos oferece gratuitamente
o alimento que sacia a nossa fome
de vida, felicidade, eternidade.

Na 1ª leitura,  Deus convida a
uma Mesa farta e gratuita  o povo
faminto e sofredor, que estava no
exílio: “Venham matar a sede e
comprar sem ter dinheiro comer
sem pagar, beber vinho e leite à
vontade”.

Era o apelo do profeta para que
o Povo se animasse a voltar  à
terra de origem, para recomeçar
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Pão partilhado
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(continuação da página 1)
.... lugar e o tempo da partilha,

em que todos contam com a soli-
dariedade da Comunidade.

Passos de Jesus para resol-
ver o problema da fome:
1. Vê “fome” e busca na co-

munidade solução do proble ma.
Quando os discípulos buscam a

solução mais fácil, despedindo o
povo,  Jesus ordena-lhes: “Dai-
lhes vós mesmos de comer”.

Quantos necessitados de pão,
alegria, de apoio, esperança!...

2. Ensina como dar resposta
a este desafio: partilhando.

Recolhe os “cinco pães e dois
peixes”, recita a bênção e manda
partilhar...Todos comeram, fica-
ram saciados e ... até sobrou.

3. Dá a razão para a partilha:
Deus é o Dono de tudo.  “Tomou
os 5 pães e 2 peixes, ergueu os
olhos ao céu e recitou a Bên-ção”.

A “Bênção”  é uma fórmula de
acção de graças, pela qual se a-
gradece a Deus pelos dons rece-
bidos. Isso significa reconhecer
que o dom veio de Deus e que
pertence a todos os filhos de
Deus. Não somos donos ...

As leituras lembram-nos 3 ver-
dades:

Deus convida todos para o
“Banquete” do Reino…

Os que vivem à margem da vida
e da história, os que têm fome de
amor e de justiça, os que vivem
ato-lados no desespero, os que
o mun-do condena e marginaliza,
os que não têm pão na mesa nem
paz no coração, também são

convidados para a Mesa do Reino.
Jesus compromete-nos com a

“fome” do mundo.
- A fome é companheira de milhões

de filhos de Deus...Quase dois
terços da humanidade passa fome...

- Os Apóstolos  encontraram a
solução mais fácil: “Despede as
multidões”: “mande-os para casa...”

- E Jesus  não fica na mera “com-
paixão”: cura os doentes, ilumina o
povo com a sua palavra, partilha
com eles o pão,  entrega-se pesso-
almente a eles como o Pão da
Vida...E...manda dar de comer: “Dai-
lhes vós mesmos de comer...”

- Nós também somos respon-
sáveis pela fome no mundo...

  Nenhum cristão pode ficar alheio
a essa triste realidade!...

  E o problema da fome no mundo
também não se resolve apenas  com
programas de assistência social,
mas com a partilha, com o amor.

Jesus convida-nos a sentar à
Mesa e receber o Pão que ele
oferece.

A narração tem um contexto eu-
carístico. Sentar-se à mesa com
Jesus é comprometer-se com a
dinâmica do Reino e é assumir a
lógica da partilha, do amor, do
serviço.

Celebrar a Eucaristia obriga-nos
a lutar contra as desigualdades, os
sistemas de exploração, os esban-
jamentos… (recolheu as sobras...)

Quando celebramos a Eucaristia,
tornamos Jesus presente no mundo,
fazendo com que o seu Reino se
torne uma realidade viva na história.
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uma vida nova.
Seria o banquete da vida em

liberdade, da terra repartida, da
moradia garantida, da saúde, da
paz e bem estar.

A 2ª Leitura  é um Hino ao amor
de Deus, que enviou ao mundo o
seu próprio Filho para nos convi-
dar ao Banquete  da vida eterna.
No Evangelho , Cristo realiza a
profecia da primeira leitura,  com a
Multiplicação dos Pães .

Seguido por uma imensa multi-
dão, Jesus, como um novo Moisés,
vai ao deserto (novo Êxodo), onde
repete o milagre do Maná. Dá o seu
pão ao Povo e convida os discí-
pulos a distribuí-lo...

O Deserto,  para Israel, era o
lugar do encontro com Deus.  Ali,
Israel aprendeu a despir-se das su-
as seguranças humanas e desco-
brir em cada passo a maravilhosa
protec-ção do Senhor.

O deserto é ..(continua na pág. 4)
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 05: às 19h45  (na Capela de
S. Torcato): terço; às 20h05 missa
por:

- Pelas Almas  m.c. Associação
- Aniv. Albino Matos da Silva  m.c.

irmão Alberto
5.ª F - 07: às 19h45:  terço; às

20h05 missa por:
- Aniv. José Miguel Fialho Costa

Leme  m.c. família
- Pais (Ana e Francisco) de

Adelaide Matos
Sábado – 09:    Às 19h15:  Por
- À Senhora de Fátima  m.c.

Firmino Silva
- A Senhora de Fátima e S. Bento

m.c. Salete Silva
Domingo – 10:   Às 9h30:

- Aniv. Francisco Martins da Venda
m.c. filho Rogério

- Pais (Nicolau/Glória) Amélia Serra
- Às 12h00:  3 baptizados

Servir altar 09/10 Agosto
)Sábado - 09: Acólitos: 9.º ano;
Leitores:  Sara Garrido, Bruno e
Filipa Valverde
Domingo- 10: 9h30:   Acólitos:
Grupo de Jovens META; Leitores:
Manuela Viana, Rui Sameiro e
Manuela Barroso

"Curvos em Movimento"
Integrados nas jornadas despor-

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

1. Dia 5 (21h): Torneio de futebol 5
- masculino: Igreja x Vila Nova e
Frossos x Curvos

2. Dia 6 (21h):  Torneio futebol 5 -
feminino

Paróquia de Curvos
Festa do Sr. Desamparados

- Às 11h00:  missa solene na Capela,
com reflexão encomendada por
Fernando Neves
- Às 16h00:  sermão, com reflexão
(sermão) encomendado por Gisela
Faria. No fim procissão
Restante programa:  ver cartazes afi-
xados, mesmo as "santas virgens".
Sairá um comentário oportuna-
mente sobre este grupo e quem o
representa.

Intenções de Missas
2.ª F- 04: às 19h45:  terço; às 20h05

missa por:
- Por Manuel Fernandes da Cruz

m.c. viúva
- Pelas almas do purgatório  m.c.

Ana Paula Miranda
4.ª F - 06: às 19h45:  terço; às 20h05

missa por:
- Sogros (António e Carolina) de

Alice Martins Faria
- Manuel Silva Vale e sobrinho

(Jorge)  m.c. Maria
6.ª F - 08: às 19h45:  terço; às 20h05

missa por:
- Aniv. António Dias Marques  m.c.

Associação das Almas
- Aniv. Idalina Fernandes Faria  m.c.

filho Fernando
Sábado – 09:   Às 18h00 missa por:
- Pais (Delfino e Laurinda) de

Delfino Vilar
- Albertino Vale e esposa  m.c.Maria
Domingo – 10:   Às 8h00:
- Aniv. Maria Arminda Silva Filipe

m.c. pai
- Por Amândio Silva Lopes  m.c.

família
- Manuel Neto e pai (António)  m.c.

Alice Afonso
- Pais (José e Emília) de Camilo

Pereira Silva
-  Às 11h00: Povo

Servir altar 09/10 Agosto
Sábado - 09:  Acólitos:  Catequese;
Leitores:  Ivone Rosa, José Silva Matos
e Ana Catarina Quintas
Domingo- 10:  Às 8h00:  leitores:
Maria Afonso, José Per. Venda e Sílvia;
Às 11h00: Leitores: Paula Miranda,
Cabo Lima e ......

No auditório paroquial
Espectáculo de teatro a

não perder
Na próxima 6.ª feira, dia 8 de Agosto,
mais um espectáculo vai ocorrer no
auditório de Palmeira, com entradas
gratuitas. Trata-se duma peça  repre-
sentada por um grupo de Teatro de
Viana do castelo, em parceria com a
Câmara Municipal e freguesia (paróquia)
de Palmeira
A peça versa a Maria da Fonte . Não a
conhecendo, disseram-me (quem a viu)
tratar-se duma peça engraçada que
protagoniza o papel dessa guerreira da
Póvoa de Lanhoso, conhecida pela sua
coragem, com semelhanças à Padeira
de Aljubarrota. A não perder.
 Às 21h30 da próxima 6.ª feira, repito,
no auditório do Centro Paroquial de
Palmeira

Encerramento do
ano lectivo do CICS

Não tive muito tempo disponível para
assistir ao espectáculo por inteiro.
Mas...nos momentos livres ia dar uma
espreitadela e, por aquilo que vi, gostei.
Estão a surgir artistas de palmo e meio
a par de novas técnicas que encantam
e fazem o espectáculo. E, claro, digo-
o com vaidade, o auditória ajuda.

3. Dia 7 (21h):  Futebol 5 - masculino:
Igreja x Sorge e Vilar x Vila Nova

4. Dia 8 de Agosto (21h):  Torneio de
Futebol 5 - feminino

5. Dia 9 de Agosto(21h):  Futebol 5 -
masculino: Frossos x Igreja, Curvos x
Vila Nova e Sorge x Vilar

6. Dia 10 de Agosto (domingo):
9h00: 1.ª Grande Prova de BTT de

Curvos, percorrendo a freguesia e
vizinhas. Divirtam-se até os idosos.

Então, faz-se a festa de
S. Torcato ou não?

Lançado o repto...eis que ainda não
surgiu ninguém a oferecer-se para fazer
a festa. Ainda mantemos esperan-
ças...Haja coragem e valentia!

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.

Centro Social
Também no domingo passado se fez
uma bonita festa no Salão, organizada
pelo Centro para finalizar as actividades
deste ano, mas protagonizada pelas
crianças. Bonito!
Na semana que passou, um autocarro
de 60 lugares levou até ao Alentejo,
durante 3 dias, 55 adolescentes do
Curso de férias. Falaremos disso...


