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“Não sei como é que Deus
permite que aquela pessoa sofra
tanto!”; “aquela pessoa não me-
recia sofrer tanto…”; “que mal fiz
eu a Deus para sofrer tanto?!”…
São expressões que todos nós
já ouvimos ou mesmo pronun-
ciamos.

O mesmo se passa com Job,
que desabafa o seu duro sofri-
mento: “recebi em herança me-
ses de desilusão”.

Deus não ignora o nosso sofri-
mento. Contudo, também não
temos uma resposta plena para
este grande mistério. O que po-
demos ter a certeza é que Deus
nos ama a cada um indistinta-
mente e quer para cada um de
nós a felicidade, ainda que à pri-
meira vista possa parecer ilógico
aos nossos raciocínios. Prova
disso é que Jesus realizou,

Todos Te procuram
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realiza e realizará milagres em
favor de toda a humanidade. E fá-
lo com dois objectivos: ou para
premiar a fé ou para provocar a
fé, mas sempre no contexto e com
a orientação do anúncio da men-
sagem do Evangelho: “Vamos a
outros lugares, às povoações vizi-
nhas, a fim de pregar aí também,
porque foi para isso que eu vim”

 Queixámo-nos com frequência
de que Deus está ausente ao dra-
ma do ser humano, que Deus es-
tá longe e que é indiferente ao ho-
mem e à mulher, que Deus permi-
tiu aquela grande catástrofe, que
Deus podia ter evitado os ataques
terroristas na América em 2001.

 Mas, por outro lado, queremos
que Deus não interfira na nossa
vida, pois a sua doutrina limita a
nossa liberdade, queremos extin-
guir os cru-..(continua na página  4)

...cifixos das escolas e dos hos-
pitais, temos medo de testemu-
nhar e de nos afirmarmos como
cristãos, somos indiferentes
quando nos “atacam” os princí-
pios cristãos que defendemos…

 Não esqueçamos: “ai de mim
se não evangelizar”  Eis o grande
imperativo em que qualquer cris-
tão está inserido. Não sejamos
tíbios nem indiferentes nem
detentores de um conjunto de
verdades mas, pelo testemunho
de vida, sejamos este “alarme”
que está activo vinte e quatro ho-
ras por dia, tendo consciência de
que somos fracos, mas que é pe-
la nossa fraqueza e com a fra-
queza dos outros que, todos jun-
tos, nos tornamos fortes.

Vivendo o evangelho
“Todos Te procuram”. Que es-

tas palavras possam também ser
aplicadas a cada um de nós, ao
longo da nossa vida. Que os ou-
tros possam ver em nós um refle-
xo do Deus em que acreditamos.
Que possamos transmitir e dar
aos outros uma verdadeira
consolação, alegria e esperan-
ça, com um prisma diferente
daquele que o mundo pode dar.
Que os outros sintam a necessi-
dade de estar connosco, pois
temos realmente algo de novo
para oferecer: Jesus Cristo. Mas
não esqueçamos que ninguém
pode dar aquilo que não tem. Por

isso, só com uma procura assídua
de Jesus Cristo e da Sua Palavra
isto se poderá concretizar.

O sofrimento continuará
a ser sempre um mistério
Jesus não elimina o sofrimento,

mas ensina-nos a carregá-lo com
amor e esperança, para que dê
frutos de vida eterna…

Jesus garante-nos que Deus
nunca nos abandona…Resta-nos
confiar em Deus e entregar-nos
em seu amor.

Os cristãos não descobriram o
caminho para evitar o sofrimento.
Sofrem como os outros e, às ve-
zes, até mais do que os outros, mas
descobriram que a Cruz de Jesus
Cristo é redentora.

Carregar a cruz sozinhos é de-
sesperador…Mas unidos a Cristo,
todo o sofrimento é salvador, inclu-
sive o nosso…

Qual é a nossa atitude diante dos
nossos sofrimentos? De aceita-
ção... ou de revolta?

Qual é a nossa atitude diante do
sofrimento dos outros?  Esten-
demos a mão e ajudamos a
libertar-se?

No dia 11/02, celebramos o dia
mundial do doente. Como pode-
mos ajudar concretamente os
doentes de nossas comunidades?
   Rezemos para que Deus nos dê
muita luz para compreender o
mistério do sofrimento e muita
coragem para carregá-lo com
amor.
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 10: às 18h05  (na Capela):
terço; às 18h25 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Aniv. Ana Rosa Alves  m.c. filhas
5.ª F - 12:  às 18h05  ( Rateira):

terço; às 18h25 missa por:
- Aniv. Nicolau Francisco Serra

m.c. filha Amélia
- Aniv. Maria Prazeres Engrácia

m.c. filha Maria José
Sábado – 14:  Às 18h15:  por:
- Aniv. Manuel Rodrigues,

Domingos, Deolinda e Caridade Va-
le  m.c. Maria Gonçalves Rodrigues

Domingo – 15:   Às 9h15  por:
- 3 missas por António da Cunha

m.c. viúva
- Maria Amélia Miranda e por

Florentino F. Silva  m.c. Augusta
Igreja

Servir altar 14/15 Fevereiro
 Sábado - 14: acólitos:  grupo 3 +
2 do 7.º ano. Leitores:  Joana Filipa
B. Martins, Mário Jorge Gonçalves
e Patrícia Valverde
Domingo- 15:   Às 9h15:  Acólitos:
Jovens META;  leitores: Manuela
Viana, Carlos Ermida e Glória
Afonso

Contas do S. C. Jesus
Receitas  de 23008: 1268,60•
Despesas:
Tríduo: 220,00•
Entrega à Fabriqueira: 500,00•
Missas fora por irmãos: 75,00•

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 09: às 18h45:  terço;19h15,
missa por:

- Aniv. Alexandre Alves Chaves
m.c. irmã Ana

- Mário Miranda Silva  m.c. Maria
Fernanda Neves Neto

4.ª F- 11: às 18h05:  terço;18h25,
missa por:
 - Avós (António e Claudina) de
Celina Cruz
 - Manuel Alves Santos  m.c. viúva

6.ª F- 13: às 18h05:  terço; 18h25
por:

- Avós (Maria de Lurdes e José)
de Vânia e Paulo Rodrigues

- Maria do Carmo Martins Neiva
m.c. viúvo

Sábado – 14:   Às 17h00   por:
- Maria José (Barruel?)  m.c.

pessoas amigas
- Maria Ribeiro de Faria  m.c.

pessoas amigas
Domingo – 15:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo  m.c. Pároco
- Às 10h45: - Ao Santíssimo

m.c. Eulália Dias e Confraria
Nota: precedida de Adoração

Eucarística, das 9h50 às 10h45.
Seria bom que a adoração fosse

mais vivida e participada pela
Paróquia, sobretudo os devotos do
Santíssimo, com Confraria e
Mesários.

Servir altar 14/15 Fevereiro
 Sábado- 14: Às 17h00: acólitos:
grupo 4 do 10.º ano + 2 do 7.º ano
da Catequista Ana Paula Ribeiro;
Leitores: Liliana Andreia C. Monte,
Tiago Santos e Sandrina Faria
Domingo- 15:   Às 8h00:  leitores:

Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Às 10h45: Sara Dias, José
Silva Matos e Emília Correia

Reunião de Conselhos
económicos

No dia 28 de Fevereiro, pelas
21h00, os conselhos económicos do
arciprestado vão reunir-se, numa
acção formativa, subordinada ao tema
"Para uma pastoral renovada".

É uma reunião anual, feita sempre
em Janeiro, mas que este ano por
razões várias tem vindo a ser adiada.

A mesma decorrerá em Esposende

Reserva do Auditório
Para o dia 22 de Fevereiro, reser-

vado para a Associação de Pais das
crianças do Jardim de Infância Santo
António. Aluguer de 75 euros.

Dizem que é para uma tarde de
Karaóke e concurso de Máscaras.

Para o dia 7 de Março, para um
grupo de Teatro de Esposende, cujas
receitas serão 50% para Palmeira.

Ano económico 2008
Vão ser fechadas as contas da

Paróquia, alusivas a 2008. Serão
analisadas na reunião da Fabriqueira,
em 12/02/2009, com vista a serem
aprovadas.

"Grosso modo", o total de receitas
foi de 67.426,30•, sendo as despesas
de 77.317,79•, pelo que houve um
saldo negativo de 9.891,49•.

Nestas contas estão inseridas a
festa de S. António (a cargo da Fabri-
queira) e algumas dívidas prove-
nientes do Centro Paroquial (ao em-
preiteiro e empréstimos particulares).

Missas mensais: 62,00•
Total: 857,00•
Saldo:  411,60• (entregue tesoureiro

da Fabriqueira)

Jovens META...Feirinha
Em nome do G.Jovens Meta, venho

por este meio, informar que no próximo
domingo, dia 15, vai se realizar uma feira
como as coisas habituais: Frangos,
Sobremesa...     Filipa

Apreciação ao 10.º ano da
Catequese

(Curvos e Palmeira)
Feito parte do percurso, a que estão a

ser sujeitos, em ordem à recepção do
crisma, tenho a dizer que, no cômputo
geral, estou satisfeito, pois têm
correspondido ao exigido, excepções
feitas para um ou outro. Parabéns, e que
seja para continuar, não apenas até ao
Crisma, mas sempre.

Alguém fez este comentário, aqui
atrasado: " é tão bonito ver jovens a
ajudar à missa e não apenas cri-
anças!. ..Fica-lhes tão bem...e a nós,
paróquia, também!...

Vamos continuar com a mesma
disposição. E esta "obrigação" cada vez
mais se vai estender a outros grupos da
Catequese , até adquirirem todos os
hábito da missa semanal, sinal
identificativo da prática religiosa de todos
os cristãos.

Por agora não falarei mais no assunto.
Mas...de vez em quando é preciso
rebuscar assunto tão importante para a
vida da Igreja e dos cristãos.

Ver na página anterior: reunião dos
conselhos económicos.


