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...râneos não conseguiram re-
conhecer em Jesus o Messias
esperado, e rejeitam-no por ser
um homem comum do povo.

Até os próprios parentes de
Jesus não aderiram à sua
mensagem. Preferiram renunciar
a Deus, não à imagem que
tinham construído dele.

- Jesus  decepcionado, con-
cluiu: “Um Profeta não é estima-
do entre os seus”. Mas apesar
da incompreensão, continuou
fiel  aos planos do Pai...

Quem é Profeta?
Todo o cristão é chamado a ser

Profeta. O Profeta não é o en-
carregado de fazer milagres e
prever o futuro.  Deus espera de-
le uma coisa: que transmita a
sua palavra.

Deus não tem boca e precisa
de alguém para ser a sua “Voz”.
Para isso, deve escutar a
mensagem de Deus e  deixar que
ela penetre até ao íntimo do
coração…E depois anunciá-la
com entusiasmo e fidelidade.

Como desempenhar a missão
de Profeta?

Ele deve estar em comunhão
com Deus e atento à realidade
humana. Intervém, em nome de
Deus, para denunciar, para
avisar, para corrigir.

- A denúncia profética implica,
por vezes, a perseguição, o sofri-
mento, a marginalização e, em
muitos casos, a própria morte...
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A Voz de Deus
Na realização dos seus planos,

Deus sempre chama pessoas para
serem a sua VOZ no meio do Povo.

As leituras falam de três esco-
lhidos  por Deus para serem
instrumentos de sua Palavra:

- Um Profeta desterrado...
- Um carpinteiro, filho de Maria;
- Um que reconhece suas fra-

quezas...
Comecemos por Ezequiel.
O profeta era uma pessoa simples

do povo, com seus defeitos e
fraquezas.

Foi enviado por Deus para ser a
sua voz ao povo rebelde e obstinado
de Israel, que estava exilado na
Babilónia. A Missão  confiada era
difícil,  mas Deus faria saber que “no
meio do Povo havia uma profeta”.

Passemos a S. PAULO.
Paulo reconhece e assume a sua

fraqueza. Pede três vezes ao
Senhor  que o livre de um “espinho”

que o incomoda na carne...
- Deus garante a Paulo e a

todos os que têm algum tipo de
“espinho”: “Basta-te a minha
graça; pois é na fraqueza que a
força se realiza plenamente”.

No Evangelho, encontramos a
experiência de Cristo .

Jesus ensina na sinagoga de
Nazaré. O povo admira-se da
sabedoria, dos milagres… e,
perplexo, pergunta-se:

“Quem é este homem? Não é
ele o carpinteiro, o filho de
Maria?”

- Este Jesus não podia ser o
Messias esperado.  Eles espera-
vam um guerreiro como David,
sábio como Salomão.  Não um
humilde carpinteiro. Eles  conhe-
ciam-no muito bem: o carpinteiro,
filho de Maria, não poderia ser o
enviado de Deus…

- Os conter- (continua página 4)

- Normalmente, Deus não se
manifesta na força, no poder, nas
qualidades que os homens admi-
ram tanto.  Ele vem ao nosso en-
contro na fraqueza, na simplici-
dade, nas pessoas mais humildes
e despretensiosas...

 As nossas limitações humanas
não podem servir de desculpa para
não realizar a missão que Deus nos
confia. Se ele nos pede um servi-
ço, também nos dará a força para
superar os nossos limites e para
cumprir o que nos pede.

Jesus não fez milagres em
Nazaré  porque não acreditaram
n'Éle.. Hoje será diferente?
Afirma-se: “Santos de casa não
fazem milagres”. Mas perguntamos:
porque não fazem? A culpa é deles
ou nossa?

- Notamos que pessoas, ignora-
das ou rejeitadas na própria terra,
lá fora fazem grande sucesso.
Porque será? Escutamos a voz dos
profetas?

São-nos apresentados três
exemplos bonitos: Ezequiel, São
Paulo e Jesus. Diante das difi-
culdades, nenhum desistiu. Luta-
ram e venceram.

Nós também podemos sentir-nos
na mesma situação: o testemunho
que Deus nos chama a dar realiza-
se, muitas vezes, no meio de incom-
preensões e oposições…

Jesus convida-nos a nunca
desanimar nem desistir: Deus tem
os seus projectos e sabe como
transformar um fracasso num êxito.
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 Paróquia de Palmeira

Intenções de Missas
3.ª F- 07: na Capela , às 19h30:  terço;

às 19h50:  Eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Aniv. Palmira P. Filipe  m. filho Manuel.
5.ª F - 09: na Capela Rateira, às

19h30: terço; às 19h50: Eucaristia por:
- Amélia Lima Gonçalves  m.c. Amélia

Sá Viana
- Pai (Manuel José) de Lúcia Santos
Sábado – 11:   Às 19h15 por:
- Aniv. Ana Marques  m.c. fi.  Augusta
- Pais (António e Laurentina) de

Henrique da Lage
Domingo – 12:   Às 9h30 por:
- Dário Figueiredo Matos  m.c.

Adosinda
- Padre Ângelo Faria Venda  m.c.

pessoas amigas

Servir altar 11/12 de  Julho
 Sábado- 11:  às 19h15: Grupo 3 do

10.º ano + 2 do 6.º ano; Leitores:
Patrícia Valverde, Tiago Freitas, Joana
Martins Domingo- 12:  Às 9h30:
Acólitos: Grupo de Jovens META;
Leitores: Manuela Viana, Rui Sameiro
e Manuela Barroso

 Festa do Senhor
Missa solene:  9h30
Exposição do Santissimo e ado-
           rações:  das 16h00 às 18h00.
Adoração Geral: : às 18h00
Sermão:  às 18h30, seguido de Pro-
          cissão , subindo pela Calçada do
Cruzeiro (junto ao cruzeiro) e descendo
pela Rua da Seara.

Também Festa do Centro
- final de ano -

Este domingo, dia 5, a partir das 14h30,

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 06: às 19h30:  terço; às
19h50:  Eucaristia por:

- Maria José Miranda  m.c.
pesoas amigas

- Celestino Neves e Belmira
Matos  m.c. Palmira Neves

4.ª F- 08: às 19h30:  terço; às
19h50:  Eucaristia por:

- Aniv. Rosa Gonçalves da Silva
m.c. filha Helena

- Aniv. Joaquina Gonçalves Faria
m.c. filho Carlos

- Aniv. Manuel Faria Cabreira
m.c. irmã Amélia

6.ª F- 10:  às 19h30:  terço; às
19h50:  Eucaristia por:

- Aniv. Maria Júlia Vale Miranda
m.c. filha Arminda

- Pais (Manuel e Maria) de Maria
Anjos Norelho

Sábado – 11 Às 18h00 por:
- Aniv. Albino Martins  m.c. irmã

Alice
- Aniv. Deolinda Alves Cruz  m.c.

filho Ramiro
Domingo – 12:  Às 8h00  Pelo

Povo e Aniv. António Alves Sousa
e esposa (Laurentina)  m.c. filho
Henrique;

Às 10,30h: - Ao Santíssimo
(cantada)  m.c. Confraria. É a festa
do Senhor, que continuará de tarde
com Adoração e Procissão

À tarde (das 15h30 às 17h30):
Adoração ao Santíssimo.

Às 17h30: sermão e procissão da
Festa do Senhor. Não haverá
missa à tarde.

Servir Altar 11/12 de  Julho
Sábado - 11:  às 18h00: Acólitos:
Grupo 8 do 10.º ano e 2 do 6.º ano;
Leitores:  Ivone Rosa, José Silva
Matos e Ana Catarina Quintas

Domingo- 12:   Às 8h00:   leitores :
Celina, Armindo Fernando e Rosa
Martins; Salmista: 4 ; Às 11h00:
Paula Maciel, Cabo Lima e Lurdes
Santos; Salmista: 5

Atenção Crismandos
Reuniões:  dia 6 e 11 (2.ª feira e
sábado), às 20h30 e 16h45, respecti-
vamente. O encontro de sábado
pressupõe participação obrigatória na
Eucaristia das 18h00

Matrículas no 1.º ano da
Catequese

Sendo conveniente preparar o
próximo ano da Catequese, antes
das férias, pedia aos pais que
conferissem a lista provisória de
candidatos à entrada para a
Catequese (1.º ano só), que se
encontra afixada no placard da porta
da Igreja. Casos de omissão ou de
nomes lá inseridos que já não vivam
cá, devem comunicá-los. Igualmente
transferências de entradas/saídas de
qualquer ano,  também o devem ser.

Espectáculos no auditório
Dia 10, 6.ª feira,  às 21h00:  A
solidariedade  em acção: o grupo 14,
do 6.º ano da Catequese, da
catequista Luisa Maciel, promove um
espectáculo de teatro, canções,
passagem de filmes alusivos à
solidariedade, fotografias dum colégio
(S. Caetano) de Braga, que foram
visitar. Um representante do Colégio
(Irmão Figueiredo) estará presente..
Entradas livres, ainda que se venha
a fazer uma colecta para a Instituição
Dia 11, sábado , das 14h30 às

17h30. Festa do CICS, final de ano.
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no Salão, haverá a festa de final de
ano do Centro Social.
Procurámos conjugar os horários, de
modo a satisfazer as duas causas:
Igreja e Centro.
Mas pede-se que não tentem
estacionar no adro da frente da Igreja
e evitem barulhos durante as horas
de adoração. Aproveitem outros
locais (e têmo-los) para estacionar,
seguindoas indicações afixadas nas
paredes, através de setas.

Matrículas no 1.º ano da
Catequese

Sendo conveniente preparar o
próximo ano da Catequese, antes
das férias, pedia aos pais que Façam
a matrícula para as crianças que
entram para o 1.º ano da Catequese
(1.º ano), bem como entradas e
saídas de outros anos. Agradecia
que fizessem essas matrículas no
Centro, à D.ª Elsa Fernandes.

Atenção Crismandos
Reuniões:  dia 7 e 11(3.ª feira e
sábado), às 20h45 e 20h15, res-
pectivamente.
O encontro de sábado pressu-põe
participação antecipada obrigatória
na Eucaristia das 19h15

Colectas da Eucaristia
..." sendo certo que poderiam lançar
o dinheiro no cestinho da sua
paróquia que, como todas, vive das
esmolas dos seus fiéis"
- Colectas do dia 28 de Junho: dia
da 1.ª comunhão: 98.38•


