Solenidade dos Santos
Apóstolos Pedro e Paulo

podemos, por assim dizer, seguir o
desenvolvimento do seu abraço, a
realização da unidade no testemunho e na missão».
BENTO XVI, 29 de Junho de 2008

«Desde as épocas mais antigas, a Igreja de Roma celebra a
solenidade dos grandes Apóstolos Pedro e Paulo como única
festa no mesmo dia, 29 de Junho. Através do seu martírio,
eles tornaram-se irmãos; ao
mesmo tempo, são os fundadores da nova Roma cristã. É assim
que os canta o hino das segundas Vésperas, que remonta a
Paulino de Aquileia (+806): “Ó
Roma feliz Roma feliz, adornada de púrpura pelo sangue
precioso de Príncipes tão
12excelsos. Tu ultrapassas toda
a beleza do mundo, não por teu
mérito, mas pelo mérito dos
santos que mataste com a
espada sangrante”.
Em virtude do seu martírio, Pedro e Paulo estão em relacionamento recíproco para sempre. Uma das imagens preferidas
pela iconografia cristã é o abraço
entre os dois Apóstolos a caminho do martírio. Podemos dizer:
no mais íntimo, o seu próprio
martírio é a realização de um
abraço fraterno. Eles morrem pelo único Cristo e, no testemunho
pelo qual dão a vida, são um só.
Nos escritos do Novo Testamento

Deus ama a vida
Deus ama a vida! Ele quer apenas
a vida! Na sua vida terrena, Jesus
sempre defendeu a vida. O Evangelho
de hoje relata-nos dois episódios que
assinalam a defesa da vida: Ele cura,
Ele levanta. Ele torna livres todas as
pessoas, dá-lhes toda a dignidade e
capacidade para viver plenamente.
Sabemos dizer-Lhe que Ele é a nossa
alegria de viver?
Estamos em tempo de verão, início
de férias… É uma ocasião propícia
para celebrar a festa da vida!
O 13º domingo celebra a vida mais
forte que a morte, celebra Deus
apaixonado pela vida. Convém, pois,
que na celebração deste dia a vida
expluda em todas as suas formas: na
beleza das flores, nos gestos e atitudes,
na proclamação da Palavra, nos
cânticos e aclamações, na luz. No
cântico do salmo e na profissão de fé,
será bom recordar que é o Deus da
vida que nós confessamos, as suas
maravilhas que nós proclamamos.
Durante toda a missa, rezando,
mantenhamos a convicção expressa
pelo Livro da Sabedoria: “Deus não
Se alegra com a perdição dos vivos”.
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Um Deus próximo do homem, em todas as situações
Mais uma vez nos encontramos para
louvar o nosso Deus. A Liturgia da
Palavra propõe-nos hoje um Deus muito
próximo do Homem, mesmo nas
situações de sofrimento e de morte.
Trata-se, no fundo, de um apelo à fé e
à esperança no nosso Deus, que nunca
nos abandona. Importa, pois, n'Ele
confiar, mesmo nas maiores adversidades da vida.
Deus não criou o Homem para o
abandonar à morte, mas para que viva
eternamente. A criação é portadora de
vida. O apóstolo Paulo apresenta-nos
o ideal da vida cristã não como um ideal
da esmola mas da justa distribuição
dos bens, por forma a que não haja
opulentos de um lado e miseráveis do
outro. Já no Evangelho, e depois de no
Domingo passado termos ouvido como
Jesus acalmou a tempestade, temos
hoje um outro exemplo de como não
devemos desesperar face às partidas
que a vida nos reserva, mas encará-las
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com fé, porque Cristo está no meio
de nós.
É difícil abandonarmos um estilo
de vida em que vemos apenas um
desfecho para um problema que nos
surge. Baixamos os braços e somos
capazes de nos revoltar com tudo e
com todos, e muitas vezes até
zombamos daqueles que nos
apontam outros caminhos.
É difícil entrar nesta dinâmica do
inesperado, da surpresa de Deus, e
muitas vezes pensamos que Deus
nos abandonou por não vermos
nenhum milagre a acontecer.
É fácil viver se vivermos na consciência de que a nossa fé, a nossa
relação com Deus nos abre outras
portas, outras perspectivas face ao
medo e receio que sentimos.
“ A tua fé te salvou” deve ser para
nós uma certeza em todos os momentos de desânimo, na certeza de
que acreditamos neste Deus de amor

Paróquia de Palmeira
1. Este ano passam os 200 anos do
acontecimento histórico que originou
a construção da Capela.
2. À última hora tem aparecido
sempre alguém que faz a festita. Este
ano, as coisas não estão de feição.
3. Aqui há tempos, a Câmara, através
do pelouro da cultura e inseridas nas
comemorações dos 200 anos que se
fizeram, contactou-me no sentido de
"fazer" uma missa comemorativa lá
na Capela.
Mostrei disponibilidade, mas ainda
estou á espera do dia. Talvez lá para
Outubro ou vésperas se lembrem.
4. Aguardo ordens de quem quiser.
Se houver alguma festa, essa será
no dia 2 de Agosto. Até lá...boas
férias.

Intenções de Missas
2.ª F- 29: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Aniv. António Gonçalves Coxo
m.c. filha Rosa
- Maria Cabreira Silva m.c.
cunhado Manuel Marinho
4.ª F- 01: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Aniv. António Peres Filipe m.c.
filho José Maria
- Delfino Linhares Vilar m.c. viúva
6.ª F- 03: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
- Ao Santíssimo Sacramento
m.c. Júlia Sousa
Sábado – 04 Às 18h00 por:
- Aniv. Heitor M. Santos m. filhos
- Aniv. Manuel A. Santos m. viúva
Domingo – 05: Às 8h00 Almas;
Às 11h00: - Aniv. Júlio Couto
Martins m.c. irmã Amélia
- Pelo Povo m.c. Pároco

Festa do Senhor
Será no dia 12 de Julho, já que no
domingo antes será a de Curvos e
no domingo seguinte (19) são as
ordenações sacerdotais no Sameiro.

Servir Altar 04/05 de Julho

Peditórios das missas
têm-se aguentado

Sábado - 04: às 18h00: Acólitos:
Grupo 7 do 10.º ano e 2 do 5.º ano;
Leitores: Sónia Nogueira, Pedro
Rui F. Figueiredo e Luisa Capitão
Domingo- 05: Às 8h00: leitores:
Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Salmista: 2; Às 11h00:
Paula Miranda, Luis Carlos e Paula
Maciel; Salmista: 3

É verdade. Mesmo com a crise a
bater à porta de muita gente, os
peditórios das Eucaristias de fim de
semana pouco têm baizado,
aguentado-se até no geral com
outras receitas ocasionais.
Prova disso, são os resultados dos
últimos 4 domingos:
- Dia 31/05/2009: 92,90•
- Dia 7/06/2009: 113,20•
- Dia 11/06/2009: 97,10• + 121,50•
(outras receitas)
- 14/06/2009: 68,20• (cont. pág. 3)

Nos 200 anos das Invasões francesas...

Não irá haver festa do
Sr. dos Desamparados?
Até hoje, não se apresentou ninguém a oferecer-se para fazer a
festa do Senhor dos Desamparados. É pena. Isto porque:
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Paróquia de Curvos
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Intenções de Missas
3.ª F- 30: na Capela, às 19h30: terço;
às 19h50: Eucaristia por:
- Pelas Almas m.c. Associação
- José Filipe Boucinha m.c. Augusta
Boucinha
5.ª F - 02: na Capela Rateira, às
19h30: terço; às 19h50: Eucaristia por:
- À Senhora de Fátima e S. Bento m.c.
Helena Rodrigues
- À Senhora de Fátima m.c. Lúcia
Faria
Sábado – 04: Às 19h15 por:
Aniv. Dionísio Carvalho m.c. filha
Augusta
- Aniv. Joaquim Dias dos Santos m.c.
filhos
- Ao S. C. Jesus m.c. Associação do
mesmo (da 1.ª sexta-feira)
Domingo – 05: Às 9h30 (cantada
pelos 2 Coros) por:
Ao Santíssimo m.c. Confraria
À tarde (das 15h30 às 17h30):
Adoração ao Santíssimo.
Às 17h30: sermão e procissão da
Festa do Senhor. Não haverá missa à
tarde.
- Às 10h15: baptizado.

Servir altar 04/05 de Julho

Alertados para isso, pelo pároco, aliás
secundando a opinião do tesoureiro
da "Fabriqueira", cujo papel tem
desempenhado de maneira exemplar,
parece que algumas pessoas não
acreditaram.
Por isso, aqui se deixam os resultados
dos 3 últimos domingos:
- Dia 7 de Junho: 106,32•
- Dia 11 de Junho (do dia santo): 73,69•
- Dia 14 de Junho: 119,99•
- Dia 21 de Junho:141,40•. (com a
festa da Palavra - bíblia)
A todos continuamos a dizer
"obrigado", menos aos que vão fora
à missa e poderiam lançar o dinheiro
no cestinho da sua paróquia que,
como todas, vivem das esmolas dos
seus fiéis.

Festa do Senhor
Será no dia 5 de Julho, já que no
domingo seguinte será a de Palmeira
e no dia 19 são as ordenações dos
novos padres no Sameiro, onde o
pároco tenciona estar a convite do
arcebispo e do novo sacerdote de
Forjães, que se ordena de padre
nesse dia, o diácono Luis Baeta

Continuação da Página Palmeira

Sábado- 04: às 19h15: Grupo 2 do
10.º ano + 2 do 5.º ano; Leitores:
Ângela, Lionel e Sara Vale Faria
Domingo- 05: Às 9h30: Acólitos:
André e Sara Garrido; Leitores:
Adosinda, Berto Matos e Elisa Viana

(o peditório da festa em S. António
ficou para a Comissão)
- Dia 21/06/2009: 586,60• (festas da
Catequese).
A todos continuamos a dizer
"obrigado", menos aos que vão à
Peditórios das Eucaristias missa fora e poderiam lançar o
têm baixado
dinheiro no cestinho da sua
É um facto. Também aqui a crise se tem paróquia que, como todas, vivem
manifestado.
das esmolas dos seus fiéis.

3

