envia: “Vai profetizar… Vai evangelizar…”
Não importa a nossa profissão, o
nosso estado de vida, a nossa cultura:
Vaqueiro como Amós ou Pescador
como os apóstolos... Importa, sim, o
acolhimento generoso ao chamado do
Senhor.
O que é EVANGELIZAR?
É continuar a missão de Jesus, que
exige: Converter-se... Crer no evangelho... Libertar os oprimidos... Estar
desprendido dos bens terrenos...
Confiante na Misericórdia...
A Igreja convida-nos a evangelizar:
- Evangelizar é proclamar a boa nova
de Jesus Cristo no Ministério da
Palavra, da Liturgia, da Caridade:
para formar o Povo de Deus Promovendo a Pessoa, renovando a
Comunidade e construindo a
Sociedade justa e solidária.
O que significa para nós, hoje:
“Vai profetizar o meu povo, Vai
evangelizar o meu povo “
Quem é esse povo a evangelizarr?
De que nos devemos despojar para
conseguir uma eficácia maior em
nosso trabalho apostólico?
Quais os demónios que devemos
expulsar hoje?
Deus conta com cada um de nós…e
qual será a nossa resposta?

(Continuação
da 1.ª Página)
.

A Missão dos Apóstolos
- Jesus chama os 12 e envia-os
dois a dois.
O texto é uma Catequese sobre a
Missão dos discípulos no mundo:
- A origem do chamamento está
em Deus. É Ele quem chama...
- “Os doze” representam a
totalidade do Povo de Deus.
- “Dois a dois” lembra que a
evangelização é feita em nome da
Comunidade e deve estar em sintonia com a fé da Comunidade.
- Dá algumas recomendações,
válidas aos discípulos de todos os
tempos:
- Deu-lhes o poder de libertar dos
espíritos impuros, dos males:
12 Tudo aquilo que se opõe à vida e
à dignidade humana: a miséria, a
injustiça, a fome...

As Exigências:
- Aos Apóstolos: Sobriedade e
despojamento dos bens e seguranças humanas... A eficácia da
missão depende da acção de Deus.
- Aos Destinatários: Hospitalidade e acolhimento... aceitar a Palavra
de Deus…acolher o Enviado de Deus
e prover às suas necessidades.
Quem não o acolhe... fecha para
si o caminho da salvação.
- Conteúdo: converter-se e crer
no evangelho...com sinais de
libertação e de cura.
- Alerta: nem todos irão acolher a
sua mensagem... Encontrarão resistências, desinteresse e recusas...
Cristo ainda hoje nos chama e

Ordenações sacerdotais
Braga vai ter, a partir do dia 19 de
Julho, mais 7 novos sacerdotes.
Em cerimónia a realizar às 15h30,
na Cripta do Sameiro, o Sr. Arcebispo
ordenará de padres 7 jovens, um dos
quais é de Forjães: o Luis Baeta.
Estarei presente, se Deus quiser.

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Nossa Missão: ser Profetas
Na realização de seus planos de
salvação, Deus sempre escolhe e
envia pessoas em Missão.
A MISSÃO é o tema central deste
domingo.
As Leituras bíblicas ilustram com
alguns exemplos com o profeta Amós,
com S. Paulo aos Efésios e, no
evangelho, com Jesus Cristo e o
chamamento dos Apóstolos
Após a morte de Salomão, o reino
por ele deixado dividiu-se em dois:
Israel ao norte e Judá ao Sul.
No Reino do Norte, a prosperidade
das classes favorecidas contrastava
com a miséria das classes baixas. O
Rei, para se firmar no poder, manipulou
a própria religião: proibiu as peregrinações a Jerusalém (no sul), criou o
templo de Betel, pagava os sacerdotes
e custeava os cultos solenes do templo,
mas em troca de um apoio
político…Enfim...também hoje pode
acontecer isso.
Nesse ambiente, Amós, natural do
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Sul, é enviado a profetizar no Norte,
para denunciar as injustiças cometidas pelo rei e pelas classes
dominantes.
O texto descreve o confronto
entre Amasias e Amós: Amós é expulso por Amasias, sacerdote profissional do templo de Betel: “Sai
daqui, vai para Judá… Come lá o teu
pão e profetiza por lá...”
Amós responde que não é profeta
de profissão. É de vocação: “Sou vaqueiro e cultivo figos silvestres. Mas
o Senhor me tirou do rebanho e me
ordenou: vai profetizar o meu povo,
Israel.”
* Amós não se compromete com
as amarras humanas do poder... Por
isso, não se cala, nem se vende,
e defende os pequenos e fracos.
S. Paulo canta um Hino ao Plano
de Deus: Deus escolheu-nos antes
da criação do mundo e predestinounos a sermos seus filhos adoptivos,
em Cristo (continua na página 4)

Paróquia de Palmeira
- Às 15h30: Exposição do Santíssimo
e tempo de Adoração, até às 17h30
- Às 17h30: Adoração geral, presidida
pelo Pároco
- Às 18h00: Sermão, seguido de
procissão até à entrada da Quinta da
Seara

Intenções de Missas
2.ª F- 13: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Aniv. José Martins Lima m. Eva
- Rosa e António Poças m.c.
Fernanda Capitão
4.ª F- 15: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Porfírio V. Silva m. filha Deolinda
- Pais (Inácio e Celeste) de Amélia
Cabreira
6.ª F- 17: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Maria Albina Miranda
Ferreira m.c. irmã Amélia
- Irmãos (Júlia e Manuel) de
Joaquim Ferreira
Sábado – 18: Às 18h00 por:
- Aniv. Carlos Alberto Boaventura
Silva m.c. irmãos
- Maria do Carmo Neiva m.c. filha
Domingo – 19: Às 8h00 por:
- Angelino Carvalho m.c. filho
Fernando
- Tios (Clara e Daniel) de Laurinda
Ribeiro; Às 11h00: - Pelo Povo
Às 12h00: baptizados

Afinal, vai-se fazer uma festita
ao Sr. dos Desamparados
Será no dia 2 de Agosto, de acordo
com as receitas do peditório que vai
(ou está a) ser feito.
Eis os nomes da possível Comissão:
Juiz: Manuel António Norelho
Secretário: Pedro Manuel Cunha
Tesoureiro: Marinho Neiva
Restantes vogais: Manuel Faria,
Paulo Lopes Silva, Manuel Sá
Pereira, Filipe Lopes Silva, António
Baptista Couto, António Beijão
Afonso, Ernesto Pereira Ribeiro,
Jorge Silva, José Manuel Miranda,
Adelino Gonçalves, Daniel Gomes e
José Manuel Sousa.
Atenção: estes nomes, bem como
possíveis inexactidões dos mesmos,
são da inteira responsabilidade de
quem mos entregou (pessoa da lista).
Como pároco que sou, desde já agradeço a disponibilidade das pessoas
pedindo-lhes que façam apenas o
que fôr possível e o que a freguesia
quiser.
Valeu a pena escrever do assunto.
Mas preferia não ter necessidade
disso, se fosse lida uma lista para o
ano seguinte. Será este ano?

Servir Altar 18/19 de Julho
Sábado - 18: às 18h00: Acólitos:
Grupo 1 do 10.º ano e 2 do 6.º ano;
Leitores: Sara Dias, Tiago Santos
e Sandrina Faria
Domingo- 19: Às 8h00: leitores:
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros; Salmista: 1; Às
11h00: Rosa Martins, João Cepa
e Paula Maciel; Salmista: 2

Comunhão dos filhos de
emigrantes

Horários deste Domingo
- Festa do Senhor -

Habitualmente é no dia 15 de Agosto.
Este ano, porém, e atendendo a que
o 15 de Agosto é...(Continua pág. 3)

Missas às 8h00 e 10h30. De tarde
não haverá Eucaristia

2

Paróquia de Curvos
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Intenções de Missas
3.ª F- 14: na Capela, às 19h30: terço;
às 19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Emília Ferreira do Vale m.c.
filha Fátima
- Pelas Almas m.c. Associação
5.ª F - 16: na Capela Rateira, às
19h30: terço; às 19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Martinho Neves Ribeiro m.c.
sogra
- Aniv. Adriano Pereira da Rocha m.c.
família
Sábado – 18: Às 19h15 por:
- Bernardina Lomba e António Igreja
m.c. Elvira Rodrigues
- Joaquim Chaves Amorim m.c. mãe
Domingo – 19: Às 9h30 por:
- Aniv. Albino do Vale Souto m.c.
sobrinha Teresa
- Amélia Fonte Azevedo e Manuel
Fernando Silva m.c. Augusta Boucinha

Servir altar 18/19 de Julho
Sábado- 18: às 19h15: Grupo 4 do
10.º ano + 2 do 6.º ano; Leitores:
Patrícia Valverde, João Peão e Paula
de Jesus
Domingo- 19: Às 9h30: Acólitos:
Glória e Juliana; Leitores: Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória Afonso

Grupo de Jovens META avisa
Na sequência do nosso encontro com
a Ir. Fernanda (Irmãs Hospita-leiras),
recebi estes dias um mail con-vidando/
desafiando novamente algum(uns) dos
jovens/adolescentes que estiveram no
nosso encontro a participar nos campos
de férias!
Na Casa de Saúde do Bom Jesus
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decorrerá um de 7 a 14 de Agosto!
Os que estiveram no encontro estão
a par de como funciona; to-dos os
outros podem sempre informar-se
em:
www.juventudehospitaleira.org.
Algum interessado pode falar
comigo, ou inscrever-se directamente. É até uma maneira dife-rente
e sadia de passar ricas férias.
Assina: Filipa Valverde

Continuação da Página de
Palmeira
num sábado e até tenho um
casamento às 11h30, a comunhão
dos Emigrantes será no dia
seguinte (domingo) dia 16 de Agosto,
na Eucaristia das 11h00. Espero que
compreendam.

Atendimento no Cartório
Paroquial
Geralmente estou sempre em casa
das 9 às 11h00 da manhã: Posso
atender.
Geralmente estou sempre em casa
de tarde das 14h00 às 17h00. Posso
atender.
Geralmente às segundas e quartas
feiras, à noite, estou em casa.
Posso atender das 21h00 às 23h00.
Nos restantes dias, se estiver em
casa, posso atender.
Geralmente aos sábados, quando
não tenho confissões fora, estou em
casa e posso atender das 9 às
11h00. Não faltam oportunidades. É
só querer.

