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Muitas vezes nos perguntamos:
“Onde está Deus?”  “Onde O
podemos encontrar?”

As leituras mostram-nos duas
ce-nas muito bonitas, em que
Deus vai ao encontro do homem.

Na primeira , Deus vai ao
encon-tro de Elias. (1Rs 19,9a.11-
13)

Cansado e perseguido de morte
por Jesabel, Elias foge para o de-
serto,  a caminho do Monte Horeb,
onde Moisés se encontrara com
Deus...

- Lá, Elias esperava-O  no vento,
no terramoto, no fogo, mas Ele
não estava lá.

Deus vai ao seu encontro de
uma forma completamente dife-
rente: “no sopro de uma LEVE
BRISA...” e ali lhe fala...

Deus manifesta-se na humilda-
de, na simplicidade, na interiorida-
de.  Por isso, é preciso calar o ruí-
do excessivo, moderar a activida-
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Onde está Deus?
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(continuação da página 1)
confundem-no:“É um fantas-

ma...”
- E Jesus identifica-se: “Cora-

gem, SOU EU, não tenham medo”.
- Pedro desafia-O: “Se és Tu,

manda-me caminhar sobre as
águas”.  Jesus aceita: “Vem!”
- Pedro vai ao encontro de Jesus;

mas, assustado pelo vento,
começa a duvidar e afundar. En-

tão grita por socorro: “Salva-me,
Senhor!”.
- Jesus estende a mão e ques-

tiona-o: “Por que duvidaste, ho-
mem de pouca fé?”
- Jesus entra na Barca e a tem-

pestade acalma.
- Então todos se prostram em

adoração diante de Jesus, dizen-
do: “ Verdadeiramente Tu és o Fi-
lho de Deus”.
* Deus manifesta-se em Cristo,

que estende a mão aos discípu-
los...Esse barco agitado lembra-
nos onde podemos encontrar
Deus: na Comunidade , na Vida
e na Família:
NA COMUNIDADE:  no tempo de

São Mateus, as comunidades
viviam perturbadas pelas perse-
guições externas e divisões inter-
nas: Jesus diz-lhes que o seu po-
der divino continua estando na
Igreja.
- Em nossos dias, as forças do

mal surgem na Igreja e fora dela.
Mas não há motivo para termos
medo. As dificuldades, que a Igreja
enfrenta hoje, devem-nos fazer

enxergar melhor a presença de
Cristo  em novos sectores da Igreja.
Ele se manifesta no ambiente tem-
pestuoso das “periferias” do mundo,
sobretudo na população empobre-
cida e excluída da sociedade, na
simplicidade das comunidades
nascidas da fé do povo.
 NA VIDA:  nós também caminha-

mos ao encontro de Cristo, no meio
de dificuldades. Nem sempre O
reconhece-mos...às vezes até O
confundimos com fantasmas...No
entanto, Ele continua vindo ao
nosso encontro com palavras de
esperança, até reconhecermos a
Sua presença e assim fazermos a
nossa profissão de fé.
NA FAMÍLIA:  onde ocupa um lugar

importante o PAI.  Ele deve ser um
sinal de sua presença:
PAI é alguém que sabe ir ao

encontro dos filhos, para ser :
- Uma Presença certa na hora

certa... Jesus: “retira-se com os
seus...” Suspende a oração...vai ao
encontro deles...
- Quantos pais não têm tempo para

retirar-se, para um encontro com
Deus e com os seus....
Uma Presença que revela a

verdadeira imagem do PAI...
Dignidade e Responsabilidade! O
Evangelho conta-nos que ao entrar
Cristo na BARCA:  pararam o vento
e as ondas...e voltou a tranqüili-
dade... a Paz...O mesmo acontece
no lar, quando o Pai marca a sua
presença amiga e amorosa. Que
assim seja em todas as famílias
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de desenfreada, encontrar tempo
para consultar o coração, para in-
terrogar a Palavra de Deus, para
perceber a sua presença e as suas
indicações, nos sinais,  quase sem-
pre discretos, que Ele deixa na nossa
história e na vida do mundo.

Na segunda,  São Paulo manifes-
ta sua grande dor e tristeza: Deus
vai ao encontro dos homens
oferecendo a todos uma proposta de
Salvação, mas o seu povo re-jeita-
a. (Rm 9,1-5)

No Evangelho,  Jesus vai ao en-
contro dos Apóstolos. (Mt 14,22-33)

- Jesus também cansado...retira-
se da multidão... vai ao monte para
rezar...

- Enquanto isso, os apóstolos na-
vegam “de noite” preocupados, na
barca agitada pelos ventos contrá-
rios.

- Jesus interrompe o descanso...
vai ao encontro, “caminhando sobre
o MAR”...Eles...(continua na página 4)
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 12: às 19h45  (na Capela de
S. Torcato): terço; às 20h05 missa
por:

- Pelas Almas  m.c. Associação
- Aniv. Albino S. do Vale  m.c. viúva
4.ª F - 13: às 17h00:  na Igreja:

Bodas de Prata Matrimoniais  de
João Cardante da Cunha e Maria
Fernanda Neiva Martins Cunha
20h05 missa por:

5.ª F - 14: Capela da Rateira, por:
- 30.º dia por Ana Alves Marques

m.c. Associação das Almas
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
6.ª F - 15: às 9h30: Eucaristia por:
- Avós (Laurinda e Abílio) de Ana

Margarida Sobreiro
- Francisco Matos e esposa (Ana)

m.c. neta Patrícia
Sábado – 16:    Às 19h15:  Por
- Pais (José e Emília) de António

Fernandes da cruz
- Pais (José e Verónica) de Idalina

Chaves da Silva
Domingo – 17:   Às 9h30:

- Por Maria Marta de Sousa Martins
m.c. Amélia Serra

- Por mãe (Deolinda) de Salete Silva
- Às 10h15:  1 baptizado

Servir altar 16/17 Agosto
)Sábado - 16: Acólitos: 9.º ano;
Leitores:  Ângela, Lionel e Tânia
Domingo- 17: 9h30:   Acólitos:
Glória e Juliana; Leitores:  Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória
Afonso

"Curvos em Movimento"
Integrados nas jornadas despor-

tivas, decorrem, ao longo desta
semana, os seguintes jogos:

1. Dia 12 (21h): Torneio de futebol

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 11: às 19h45:  terço; às 20h05
missa por:

- Aniv. Maria Joaquina da Conceição
m.c. filha Júlia

- Aniv. Manuel Figueiredo de á  m.c.
Jacinta

4.ª F - 13: às 19h45:  terço; às 20h05
missa por:

- Aniv. Manuel Gonçalves Silva  m.c.
viúva (Justina)

- Rosa Miranda Silva e filhos
(Arminda e Paulo)  m.c. José Maria

6.ª F - 15: às 19h45:  Às 8h00  missa
por:

- Aniv. Maria Pereira de Faria  m.c.
neta Améllia

- Ani.José Evang.e pais  m.c. Lurdes
- Às 10h45:  comunhões e missa

pelos comungantes e familias
- Às 12h00:  baptizados
Sábado – 16:   Às 18h00  missa por:
- Aniv. Manuel Gonçalves Fangueiro

m.c. filha Maria
- Aniv. António Brás  m.c. viúva
Domingo – 17:   Às 8h00:
Ao Senhor dos Desamparados, à

Senhora da Boa Viagem e pelas
Almas do purgatório  m.c. Teresa
Torres Lima -  Às 11h00: Povo

Servir altar 16/17 Agosto
Sábado - 16:  Acólitos:  Catequese;
Leitores:  Sandrina Faria, Luis Carlos
Maciel, Sara Dias
Domingo- 17:  Às 8h00:  leitores:
Teresa Santos, Sargento Santos e
Rosa Martins;  Às 11h00: Leitores:
Voluntários, pois precisamos de
pessoal novo

Missas celebradas fora
Por alma de Idalina Silva Neto, foram
mandadas celebrar fora 7 missas
(52,50•),  fruto de esmolas de

pessoas amigas, aquando do seu
falecimento.

Comunhões filhos emigrantes
Próxima 6.ª feira, dia 15, às 10h45.
A fim de preparar a cerimónia, deverão
comparecer na 3.ª feira, dia 12 , às
17h30, na Igreja. Os pais, se possível,
deverão vir também.
Na 5.ª feira, das 9h30 às 10h30  da
manhã haverá confissões na Igreja.
Alguns sacerdotes estarão presentes
para atender quem quiser, sobretudo
emigrantes.

Continuação Página de Curvos
...contemplou a viagem até Mora , onde
se realizaram duas visitas. A primeira
foi ao Fluviário  e a segunda ao Monte
Selvagem em Lavre , Concelho de
Montemor-O-Novo.
 No segundo dia realizou-se uma visita
ao Safari Parque - Badoca . Aqui a
pequenada deu largas à brincadeira e
à diversão, com a visita ao Parque e a
participação em actividades, anteci-
padamente programadas.
 O terceiro dia contemplou a visita à ci-
dade histórica de Évora  da parte da
manhã. De tarde realizou-se um
passeio de barco no Rio Sado , para
ver os golfinhos. Já no regresso ao
norte, houve ainda lugar a uma visita à
Cidade das profissões em Sobreiro -
Mafra . O regresso a Curvos aconteceu
já pela noite dentro.
 Tratou-se de uma visita muito bonita,
com muita diversão, muita animação e
que proporcionou um excelente convívio
entre todos.
Se no ano passado o destino foi o Al-
garve, este ano foi o Alentejo e para o
próximo ano... aceitam-se sugestões!'

5 - masculino: 1.º com o 4.º classi-
ficados e 2.º com o 3.º classificados

2. Dia 13 (21h):  Torneio futebol 5 -
equipas B e C

3. Dia 14 (21h):  Futebol 5 - infantil:
4. Dia 15 de Agosto:  finais dos

torneios de futebol 5: às 19h00  o
feminino e às 21h00  o masculino. De
permeio, às 20h00:  sessão de Karaté
(Eq. Centro Social)
 Divirtam-se mesmo os idosos.

Centro Social
'Todas as crianças do ATL que frequen-
taram o Karaté, devem comparecer nos
dias 11 e 13 de Agosto, pelas 17:30, no
Polidesportivo (Ringue) de Curvos, para
treinos. No dia 15, será a actuação final,
no âmbito das Jornadas Desportivas

organizadas pela Junta de Freguesia.'

"ATL" DO CENTRO SOCIAL

VISITOU O ALENTEJO
 O Centro Social da Paróquia de Curvos,
realizou um passeio de três dias ao A-
lentejo , com os 54 utentes da valên-
cia ATL.

 A saída verificou-se na terça-feira - dia
29 de Julho e a chegada aconteceu na
5.ª feira, dia 31.
O primeiro dia ..//.(continua na pág. 2)


