. Deus sacia a fome de
seus filhos
A liturgia do 17º domingo Comum
dá-nos conta da preocupação de
Deus em saciar a fome” de vida dos
homens. De forma especial, as leituras deste domingo dizem-nos que
Deus conta connosco para repartir o
seu “pão” com todos aqueles que têm
“fome” de amor, de liberdade, de
justiça, de paz, de esperança.
Na primeira leitura, o profeta Eliseu,
ao partilhar o pão que lhe foi oferecido
com as pessoas que o rodeiam,
testemunha a vontade de Deus em
saciar a “fome” do mundo; e sugere
que Deus vem ao encontro dos
necessitados através dos gestos de
partilha e de generosidade para com
os irmãos que os “profetas” são
12
convidados
a realizar.
O Evangelho repete o mesmo tema.
Jesus, o Deus que veio ao encontro
dos homens, dá conta da “fome” da
multidão que O segue e propõe-Se
libertá-la da sua situação de miséria
e necessidade. Aos discípulos
(aqueles que vão continuar até ao fim
dos tempos a mesma missão que o
Pai lhe confiou), Jesus convida a
despirem a lógica do egoísmo e a
assumirem uma lógica de partilha,
concretizada no serviço simples e
humilde em benefício dos irmãos. É
esta lógica que permite passar da
escravidão à liberdade; é esta lógica
que fará nascer um mundo novo.
Na segunda leitura, Paulo lembra
aos crentes algumas exigências da
vida cristã. Recomenda-lhes, especialmente, a humildade, a mansidão
e a paciência: são atitudes que não

se coadunam com esquemas de
egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência,
de preconceito em relação aos irmãos.

O Colégio de São Caetano
agradece Solidariedade
No passado dia 10 de Julho, pelas
21,30h, como convidados, tivemos o
prazer de assistir a um belíssimo espectáculo promovido pelo grupo de
catequese do 6º Ano, 14º Grupo e a
catequista, Luisa Maciel.
Como representantes do Colégio de
São Caetano de Braga, estávamos dois
Irmãos: José Figueiredo e Francisco
Iglésias e dois jovens, Augusto e Carlos.
Foi uma grata surpresa entrar no
auditório paroquial, com excelentes
condições, e fazer parte dos convidados, sobretudo familiares e amigos, um
grupo não muito numeroso, mas
certamente entusiasmado e interessado no tema trabalhado ao longo do ano:
a Solidariedade.
Longe de parecer uma palavra gasta,
a Solidariedade aprofundada com a
mestria dos jovens actores, tocou o
coração e apelou ao compromisso.
Saltaram e dialogaram entre o palco,
o écran e o público, excertos da Net, a
sabedoria de personalidades mundi-ais,
a poesia e os direitos da criança, a
economia social, a música e o gesto
de dar o fruto da Solidariedade de
Palmeira de Faro.
Ao Grupo e sua Catequista Luisa, ao
Pe. Armindo, que nos acolheu, e a generosidade dos que nos ofereceram
660,23 Euros, o nosso Obrigado.
O S. Caetano nasceu da solidariedade e para ser solidário. Podemos
continuar a sonhar, porque essa estrela
vive nos jovens e na gente de Palmeira
de Faro!
Ir. José Figueiredo

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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XVI e XVII Domingos do Tempo Comum - Ano B

A solicitude de Deus pelas ovelhas sem Pastor
A liturgia deste 16º Domingo do
Tempo Comum dá-nos conta do amor
e da solicitude de Deus pelas “ovelhas
sem pastor”. Esse amor e essa
solicitude traduzem-se, naturalmente,
na oferta de vida nova e plena que
Deus faz a todos os homens.
Na primeira leitura, pela voz do
profeta Jeremias, Javé condena os
pastores indignos que usam o
“rebanho” para satisfazer os seus
próprios projectos pessoais; e,
paralelamente, Deus anuncia que vai,
Ele próprio, tomar conta do seu
“rebanho”, assegurando-lhe a fecundidade e a vida em abundância, a paz,
a tranquilidade e a salvação.
O Evangelho recorda-nos que a
proposta salvadora e libertadora de
Deus para os homens, apresentada
em Jesus, é agora continuada pelos
discípulos. Os discípulos de Jesus
são – como Jesus o foi – as testemunhas do amor, da bondade e da
solicitude de Deus por esses homens
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e mulheres que caminham pelo
mundo perdidos e sem rumo, “como
ovelhas sem pastor”. A missão dos
discípulos tem, no entanto, de ter
sempre Jesus como referência…
Com frequência, os discípulos
enviados ao mundo em missão
devem vir ao encontro de Jesus,
dialogar com Ele, escutar as suas
propostas, elaborar com Ele os projectos de missão, confrontar o anúncio que apresentam com a Palavra
de Jesus.
Na segunda leitura, Paulo fala aos
cristãos da cidade de Éfeso da
solicitude de Deus pelo seu Povo.
Essa solicitude manifestou-se na
entrega de Cristo, que deu a todos
os homens, sem excepção, a possibilidade de integrarem a família de
Deus. Reunidos na família de Deus,
os discípulos de Jesus são agora
irmãos, unidos pelo amor. Tudo o
que é barreira, divisão, inimizade,
ficou definitivamente superado.

Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
Primeira Semana
2.ª F- 20: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Pais (António/Júlia) Cecília Cruz
- Maria Dolores e José Alves
Cachada m.c. Alice Gaiolas Faria
4.ª F- 22: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Maria Carmo M. Neiva m.c.
afilhada Catarina
- Mário Miranda da Silva m.c.
Palmira M. Neves
6.ª F- 24: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Maria José Miranda m.c.
pessoas amigas
- Albertino Vale e esposa m.c.
filha
Às 18h00: encontro dos Crismandos de Palmeira e Curvos
na Igreja de Palmeira, com o Sr.
Padre Raúl e às 18h30, na Igreja,
Confissões para os mesmos com
a presença de 2 sacerdotes.
Sábado – 25: excepcionalmente
às 19h00, por causa do Crisma em
Vila Chã
- Mário Faria Neves m.c. mãe
- José Gomes Santos e esposa
(Goreti) m.c. irmã Maria
Domingo – 26: Às 8h00 por:
- Aniv. José Pereira Silva m.c.
filho Manuel
- Pais (Joaquim e Maria José) de
Florinda Pereira Às 11h00: - Povo

Segunda Semana
2.ª F- 27: Não há nada. É o passeio do Clero do Arciprestado de
Esposende
4.ª F- 29: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:

- Pais (António e Maria) de Manuel
Sá Simão
- Maria Cabreira Silva e familiares
de José Jesus Lima
6.ª F- 31: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Pais (António e Maria) de Felícia
- Amândio Lopes m.c. viúva
Sábado – 01: Às 11h00: Casamento (Nuno Jorge e Gisela). Grupo
Coral?...... 18h00 por:
- Aniv. do Pai do Pároco
- Pais (Laurinda/João) de Alice Faria
Domingo – 02: Às 8h00 por:
- Aniv. Joaquim P. Afonso m.c. filha
Maria
- Aniv. Maria Glória Serra Cruz m.c.
nora Natália. Às 11h00: no Sr dos
Desamparados: Povo e devotos.

Na próxima semana
não haverá boletim

Porque tenciono estar ausente
quase toda a semana (excepção
para o fim de semana) não terei
hipóteses de tirar o boletim.
Por isso, alguns avisos, incluindo
intenções de missas, são para as 2
semanas que se seguem.
Realço as cerimónias do Crisma
e a Festa do Senhor dos Desamparados.
Aos novos distribuidores peço
que encarem com mais seriedade
a nobre tarefa de que foram
incumbidos na distribuição certinha
dos boletins e que levantem
apenas os que fazem falta e não
os andem a "despejar" á sorte por
alguns locais da freguesia.

Continua na página de Curvos
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Atenção: Adoração e Procissão

Intenções de Missas

Servir altar 25/26 de Julho

Primeira Semana
3.ª F- 21: na Capela, às 19h30: terço;
às 19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Glória G. Rodrigues m. Amélia
- Pelas Almas m.c. Associação
5.ª F - 23: na Capela Rateira, às
19h30: terço; às 19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Maria Augusta Pereira Martins
m.c. cunhada Isabel
- Pais (Joaquim e Prazeres) de Maria
José Miranda
Sábado – 25: Às 19h15 por:
- Ana Costa Gomes m.c. Helena
Rodrigues
- Marta Fangueirinho e Dr. Carlos
Capelo m.c. Manuela Freitas
Domingo – 26: Às 9h30 por:
- Aniv. Joaquim Costa Sá Viana e
esposa (Laurentina) m.c. neta Amélia
- Maria Alves Igreja m.c. sobrinha Ana
- Às 12h00: baptizado

Segunda Semana
3.ª F- 28: na Capela, às 19h30: terço;
às 19h50: Eucaristia por:
- Pais (João e Augusta) de Ana M. Vale
- Pelas Almas m.c. Associação
5.ª F - 30: na Capela Rateira, às
19h30: terço; às 19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Maria Alves Igreja m.c. afilhada
Paula Sofia e sobrinha Ana
- Aniv. João Silva Vale m.c. filha Ana
Sábado – 01: Às 19h15 por:
- Aniv. Ana Martins Venda m.c. filha
Margarida
- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira) m.c.
Associação do Coração de Jesus
Domingo – 02: Às 9h30 por:
- Ao Santíssimo m.c. Confraria
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Sábado- 25: às 19h15: Acólitos:
voluntários; Leitores: Sara Garrido,
Tiago Freitas e Filipa Valverde
Domingo- 26: Às 9h30: Acólitos:
Luis Amorim e Luis Garrido;
Leitores: Céu Afonso, António Sá e
Licínia Martins

Servir altar 01/02 de Agosto
Sábado- 01: às 19h15: Acólitos:
Grupo 5 do 10.º ano; Leitores:
Ângela Faria, Lionel e Tânia
Domingo- 02: Às 9h30: Acólitos:
João Filipe Sá e Ricardo Faria;
Leitores: Adosinda, Berto e Elisa
Viana

Continuação da página Palmeira

Servir Altar 25/26 de Julho
Sábado - 25: às 18h00: Acólitos:
Grupo 2 do 10.º ano e 2 do 7.º ano;
Leitores: Márcia Barroso, António
Per. Venda e Catarina Dias
Domingo- 26: Às 8h00: leitores:
Maria Afonso, José Per. Venda e
Marlene Quinta; Salmista: 3; Às
11h00: Natália Brito, Luis Carlos e
Paula Miranda; Salmista: 4

Servir Altar 01/02 de Agosto
Sábado - 01: às 18h00: Acólitos:
Grupo 3 do 10.º ano e 2 do 7.º ano;
Leitores: Sónia Nogueira,
voluntário e Luisa Capitão
Domingo- 02: Às 8h00: leitores:
Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Salmista: 5; Às 11h00:
Sílvia Meira, José Silva Matos e
Emília Correia; Salmista: 1

