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 ... de Deus, da vida definitiva.
O cristão deve estar consciente
de que o Reino de Deus, embora
já presente na nossa actual
caminhada pela história, só
atingirá a sua plena maturação
no final dos tempos, quando
todos os homens e mulheres se
sentarem à mesa de Deus e
receberem de Deus a vida que
não acaba. É para aí que
devemos tender, é essa a visão
que nos deve animar.

Deus conduz sempre a história
humana de acordo com o seu
projecto de salvação e mantém-
se fiel às promessas feitas ao
seu Povo. Esta “lição” não pode
ser esquecida e essa certeza
deve levar-nos a encarar os dra-
mas e desafios do tempo actual
com confiança e esperança. Não
estamos abandonados à nossa
sorte; Deus não desistiu desta
humanidade que Ele ama e
continua a querer salvar. É
verdade que a hora actual que
a humanidade atra-vessa está
marcada por sombras e graves
inquietações; mas tam-bém é
verdade que Deus continua a
acompanhar cada passo que da-
mos e a apontar-nos caminhos
de vida. A última palavra será
sempre de Deus.
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XI Domingo do Tempo Comum - Ano B

Projecto de Deus, na condução da história

continuação da 1.ª página

A liturgia do 11º Domingo do
Tempo Comum convida-nos a olhar
para a vida e para o mundo com
confiança e esperança.

Deus, fiel ao seu plano de sal-
vação, continua, hoje como sempre,
a conduzir a história humana para
uma meta de vida plena e de
felicidade sem fim.

Na primeira leitura, o profeta
Ezequiel assegura ao Povo de
Deus, exilado na Babilónia, que
Deus não esqueceu a Aliança, nem
as promessas que fez no passado.
Apesar das vicissitudes, dos desas-
tres e das crises que as voltas da
história comportam, Israel deve
continuar a confiar nesse Deus que
é fiel e que não desistirá nunca de
oferecer ao seu Povo um futuro de
tranquilidade, de justiça e de paz
sem fim.

O Evangelho apresenta uma
catequese sobre o Reino de
Deus – essa realidade nova que
Jesus veio anunciar e propor.
Trata-se de um projecto que,
avaliado à luz da lógica humana,
pode parecer condenado ao
fracasso; mas ele encerra em si
o dinamismo de Deus e acabará
por chegar a todo o mundo e a
todos os corações. Sem alarde,
sem pressa, sem publicidade, a
semente lançada por Jesus fará
com que esta realidade velha que
conhecemos vá, aos poucos,
dando lugar ao novo céu e à nova
terra que Deus quer oferecer a
todos.

A segunda leitura recorda-nos
que a vida nesta terra,  deve ser
vivida como uma peregrinação ao
encontro... (continua na página 4)

 Ancorados nessa certeza, temos
de vencer o medo e o pessimismo
que, por vezes, nos paralisam
dando aos irmãos um testemunho
de esperança e confiança.

A cultura actual é uma cultura do
provisório, que dá prioridade ao
que é efémero sobre as realidades
perenes: propõe que se viva ao sa-
bor do imediato e do momento, e
subalterniza as opções definitivas
e os valores duradouros. É também
uma cultura do bem-estar material:
ao seduzir os homens com o brilho
dos bens perecíveis, ao potenciar
o reinado do “ter” sobre o “ser”,
escraviza o homem e relativiza a
sua busca de eternidade. É ainda
uma cultura da facilidade, que
ensina a evitar tudo o que exige
esforço, sofrimento e luta: produz
pessoas incapazes de lutar por
objectivos exigentes e por realizar
projectos que exijam esforço.

Deus tem em marcha um projecto
destinado a oferecer aos homens
a vida e a salvação. Pode parecer
que a nossa história caminha en-
tregue ao acaso ou aos caprichos
dos líderes; pode parecer que a
história humana entrou em derra-
pagem e que, no final do caminho,
nos espera o abismo; mas é Deus
que conduz a história e que cami-
nha connosco, levando-nos pela
mão ao encontro de um final feliz.
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 Paróquia de Palmeira

Intenções de Missas
3.ª F- 16 em S. Torcato , às 19h30:

terço; às 19h50:  Eucaristia por:
- Aniv. Amélia Freitas  m.c. nora

Manuela
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 18: às 9h30:  na Igreja:
- Pais (Joaquim e Maria) de Virgínia

Santos
- Pais (Manuel e Amélia) de Adelina

Lima
Sábado – 20:   Às 19h15 por:
- Pais (Olímpio e Emília) de António

Cruz
- Sogros (David e Ana Rosa) de

Amélia Cruz
Domingo – 21:   Às 9h30  por:
- Aniv. Valentim Fernandes Martins

m.c. filha Elvira
- Maria Amélia Lima Miranda  m.c.

Irmandade do E. Santo de Coura

 Servir altar 20/21 de  Junho
 Sábado- 20:  às 19h15: Grupo 1 so

10.º ano + 2 do 4.º ano (Festa da
Palavra); Leitores: 4.º ano e ...
Domingo- 21:  Às 9h30:  Acólitos:
Glória e Juliana;  Leitores: Céu  Afon-
so, António Sá e Licínia Martins

Junta-te a nós
Passeio aos Açores - 5 dias
De 1 a 5  de Outubro (2 dias de fim de
semana + 1 feriado do 5 de Outubro)
um passeio aos Açores (ilhas Terceira
e S. Miguel, principais), a fim de tomar
contacto com as segundas melhores
ilhas do mundo  para turismo.Ir lá é
como ir lá fora sem sair cá de dentro.

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 15: às 20h30: terço; às
20h50: por (em S. António)

- Aniv. António Gonçalves Silva
m.c. filha Deolinda

- Pais (Joaquim e Maria José) de
Joaquim Lima Rosa

4.ª F- 17: às 20h30: terço; às
20h50: por:

- Aniv. Albertina Martins  m.c.
amiga Lurdes Sobreiro

- Aniv. Rosa Dores Gomes Jesus
m.c. filhos

6.ª F- 19:  às 19h30:  terço; às
19h50:  Eucaristia por:

- Manuel Santos Portela, pais e
madrinha  m.c. Júlia Gomes Fer-
nandes

Sábado – 20:  Às  Às 18h00:
Eucaristia por:

- Aniv. José Martins Santos  m.c.
viúva

- Sogros (Manuel e Maria) de
Maria Jacinta P. Azevedo

Domingo – 21:  Às 8h00 pelo
Povo ; Às 10h45: Ao Santíssimo
(cantada)  m.c. Confraria

Atenção:  Eucaristia da Profissão
de Fé. Não haverá Adoração

- Às 12h00:  Baptizados

Servir Altar 20/21 de  Junho
Sábado - 20:  às 18h00: Acólitos:
Grupo 6 do 10.º ano e 2 do 4.º ano;
Leitores:  Sónia Nogueira, Pedro
Rui F. Figueiredo e Luisa Capitão
(ou todos do 4.º ano - Festa da
Palavra)
Domingo- 21:   Às 8h00:  leitores :
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros; Salmista: 4 ; Às

10h30:  Adolescentes da Profissão de
fé; Salmista: Profissão de Fé

Festas da Catequese
1. Profissão de Fé :
- Confissões para adultos  próxima
quinta-feira, dia 18, às 20h30, na
Igreja. Estarão presentes 5 con-
fessores. Para adolescentes da
Profissão de Fé, seus pais e restan-
tes familiares. Não haverá outras
confissões, a não ser para os
adolescentes do Crisma, daqui a um
mês.
2. Eucaristia da Comunhão So-
lene e Profissão de Fé:  domingo,
dia 21, às 10h30. Há um fotógrafo
para todos, mas cada qual poderá
trazer o seu, que se deve apresentar
ao Pároco antes do início da
cerimónia.
3. Encontros (ensaios) comigo:
7.º ano:  2.ª feira , 3.ª feira , 4.ª feira ,
às 18h15. Talvez também na 6ª feira ,
mas avisarei depois.
Confissões:  5.ª feira, dia 18, às
20h30. Para quem quiser.
4. Festa da Palavra (4.ª classe):
Sábado, dia 20, na missa das 18h00
5. 10.º Ano (Crisma):  dia 25 de
Julho, às 14h30, em Vila Chã.
Atenção:  vai ser oferecida a Bíblia
a todos os da 4.ª classe.
Seria bom e bonito (isso também é
ser padrinho/madrinha) que fossem
os padrinhos a oferecer a bíblia aos
seus afilhados.
Cada bíblia custa 12,00 euros , e
temo-las na Igreja para dar às
crianças
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A mesma fica por 950,00•, tudo...
mas tudo incluído.
Aos cantores de ambas as fre-
guesias  será feito um abatimento
significativo, a suportar pelas paró-
quias como prémio da sua entrega à
causa da música nas celebrações
eucarísticas.

Vacina anti-rábica para caninos
Todos os caninos, com idades a partir
dos 3 meses, devem ser levados à
vacinação, de acordo com locais, dias
e horas a seguir mencionadas;
Curvos:  dia 15 (2.ª feira), às 19h00,
no cruzamento da Padaria. Cobrança
de taxas (• 4,40?).

Últimas da Catequese
   1. Festa da Palavra (4.ª classe):
Sábado, dia 20, na missa das 19h15
  2. Crisma (10.º ano):  dia 25 de
Julho, às 14h30, em Vila Chã.
   Dadas as dificuldades provenientes
da diocese, com a falta de bispo
disponível para o dia 4 de Julho avisa-
se que  o Crisma Interparoquial, para
nós a celebrar em Vila Chã, será às
14h30 do dia 25 de Julho, presidido
pelo Sr. Arcebispo D. Jorge Ortiga.
3. No sábado , vai ser oferecida a
Bíblia a todos os da 4.ª classe.
Seria bom e bonito (isso também é
ser padrinho/madrinha) que fossem os
padrinhos a oferecer a bíblia aos seus
afilhados.
Cada bíblia custa 12,00 euros , e
temo-las na Igreja para dar às crianças


