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O Baptismo de Jesus e...o meu

Pois é verdade. De facto estou
a aparecer com o número mil.
Simbólico e realista, este número
significa muito. Trabalho, dedi-
cação, empenho, interesse no bem
comum, união colectiva, alma,
espírito, paróquia, família...

Hoje, seria impossível uma co-
munidade não ter o seu boletim
paroquial. Para aí ressaltam os
artigos formativos  e os assun-
tos informativos . É toda uma
comunidade que se abraça  num
objectivo comum.

A palavra de Deus , mais que a
dos homens, tem prioridade.
Porque nem só de pão vive o ho-
mem... e, neste ano pastoral da
"palavra que toma conta de nós",
um significado maior aparece na
caminhada dos cristãos, sobretudo
de Palmeira e Curvos, a quem se
dirige prioritariamente este boletim.

Porque sabemos que para a

imprensa já não há fronteiras ,
preocupa-nos comunicar pela In-
ternet, enviando e dando a conhe-
cer o nosso Site  a todos aqueles
que, em qualquer parte do mundo,
nos queiram ler. E sei que somos
lidos em França, na Alemanha, no
Canadá, na Austrália, nos Estados
Unidos, no Brasil, entre outros paí-
ses.

Tal facto, obriga-nos a ter maio-
res responsabilidades:  não en-
veredar por um discurso fácil  e
de côr política, mas apresentando
a verdade sem côr, apenas movi-
dos pelo espírito de bem servir,
burilando consciências e traba-
lhando objectivos comuns.

Não é fácil o papel da comu-
nicação social , hoje. Sobretudo
quando quer ser isenta. É que, o
conceito de isenção  é encarado
por uns (quando a verdade não vai
de encontro...(continua na página 4)

Continuação da 1.ª página
....aos seus objectivos) como fa-

zendo o jogo da oposição ; por
outros, é encarado como inimigo
incómodo que é necessário aba-
ter.

Que o digam os políticos ,
quando não fazemos o jogo deles.
Somos acusados logo por uns de
fazer o jogo dos seus opositores;
por outros, de fazer o jogo dos
nossos amigos.

Politicamente , queremos con-
tinuar a ser isentos. Curvamo-nos
ao veredicto popular, aceitando
como nossos aqueles que, em e-
leições livres, o povo escolheu
como julgando ser os melhores.

Socialmente , queremos estar
na primeira linha do progresso:
equilibrado, harmonioso e global.
Regozijamo-nos com o bem-estar
dos nossos irmãos e tentamos dar
até a nossa ajuda para que tal
aconteça.

Moralmente , lutamos para que
a prática dos costumes ( isto é que
é a moral) esteja nas preocupa-
ções dos nossos governantes
ditando leis que, como cidadãos
e cristãos, possamos aceitar e pôr
em prática.

Aqui surgem, muitas das vezes,
as denúncias  que fazemos. E
com razão. Não é à custa da mo-
dernização, tão propalada, que
podemos aceitar de ânimo leve
certas leis que colidem com a
moral e com o bem-estar social e

religioso das pessoas.
A nível paroquial , precupa-nos

exercer um papel preponderante
na união, progresso e objectivos
comuns das paróquias. Quer nas
festas que realizamos e que trazem
alma à comunidade, quer nos
alicerces que levantamos para o
suporte material das iniciativas que
trabalhamos ao longo do ano.

Uma paróquia  será tanto mais
dinâmica quantas iniciativas aglo-
tinadoras tomar. E temos consegui-
do algo, neste como em outros
pontos.

Finalmente, uma palavra de
colaboração . Sempre este boletim
esteve à disposição dos grupos,
associações e entidades. Desde
comissões de festas, associações
culturais, sociais e desportivas, até
às Juntas de freguesia e Câmara
Municipal. A troco de nada, a não
ser a compreensão e estima e o
bem das pessoas.

Um apelo final:  quando chegará
a hora de sermos ajudados mone-
tariamente por essas instituições e
entidades? É que, contando com a
carolice de alguns, entre os quais
eu me insiro, mesmo assim vai
ficando cada vez mais caro o papel,
a tinta, os tinteiros do computador,
os masters, as máquinas e sua
manutenção. Por isso, continuamos
abertos à generosidade , sendo
certo que...vamos continuar.

Parabéns, RUMO e ACÇÃO

O presente número justifica uma edição florida
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12 Intenções de Missas
3.ª F - 12: em S. Torcato: às 17h40:
terço e às 18h00 Eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Avós (José e Verónica) de Torcato
Viana
5.ª F - 14: na Rateira, às 17h40:
terço e às 18h00 Eucaristia por:
- Aniv. Maria da Paz Silva Miranda
m.c. filhos
- Aniv. Abílio Azevedo Dias  m.c. viúva
 Sábado – 16:   Às 18h15:
- Aniv. Laura R. Sá  m.c. filha Augusta
- Aniv. Florentino Ferreira Silva  m.c.
filha Augusta
Domingo – 17:   Às 9h30 :
- Avós (Domingos e Maria) de
Patrícia (neta)
- Paulo J. G. Matos  m. irmão Pedro

 Servir altar 16 e 17 Janeiro
Sábado- 16:  às 18h15: Grupo

Natanael . Acólitos: Mariana G.
Rodrigues, Bruno Rafael Silva e
Eduarda Cunha (do 7.º ano);
Leitores:  Inês Rodrigues, José F. Sá
e Maria Manuela Santos (10.º ano)

Domingo- 17: Às 9h30:
Acólitos: Glória e Juliana;

Leitores:  Céu Afonso, António Sá e
Licínia Martins

     Centro Social
Inscrições para apoio ao
domicílio e Centro de Dia

Em ordem ao Apoio Domiciliário
(incluindo idas ao médico, lavan-
daria, higiene pessoal e do domi-
cílio, refeições de 2.ª a 6.ª feira) e
Centro de Dia (a vir a ser apro-vada
a sala e cozinha pela Segu-rança
Social) avisa-se que as pessoas

Intenções de Missas
2.ª F- 11: às 17h40:  terço; às

18h00:  Eucaristia por:
- Manuel Alves dos Santos  m.c.

filha Arminda (terminou)
- Porfírio Venda Silva  m.c. netos

(terminou)
4.ª F- 13:  Eucaristia por: (no

Sameiro). Cá, não há Missa
- Ao Santíssimo Sacramento  m.c.

Maria Amélia Couto Martins
- Pelas Almas  m.c. António

Marques Cachada.
6.ª F- 15: às 17h40:  terço; às

18h00:  Eucaristia por:
- Alice Silva Gomes  m.c. filha

Deolinda
- Júlia Matos e seu pai  m.c. viúvo
Sábado – 16: Às 17h00:
- Amélia Azevedo  m.c. pessoas

amigas
- Maria Alice Fernandes Silva  m.c.

pais
Domingo – 17:
Às 8h00:  pelo Povo e aniv. Manuel

Martins Neto  m.c. ex-viúva
Às 11h:
- Ao Santíssimo (Cantada)  m.c.

Confraria
Atenção:  precedida de Adoração

Servir altar 16 e 17 Janeiro
Sábado 16: Grupo Caím:

acólitos: João Pedro Cachada,
Cristiana Marques Costa e Hugo F.
Rodrigues (do 8.º ano) Leitores:
Catarina Moreira Dias, Hélder
Fernandes Rodrigues e Sara Matos
Dias (do 10.º ano)
Domingo- 17:   Às 8h00:
Leitores : Maria Afonso, José
Pereira da  Venda e Susana Mar-
ques. Salmista: 2 ;

Às 11h00:  Emília Correia, José Silva
Matos e Paula Maciel; Salmista: 3

Contas das Festas de
Santa Eulália
(Rectificação)

Na apresentação das contas das festas
de Santa Eulália, no tocante a "licen-
ças", vem mencionada a despesa de
1.495,00 euros, quando na realidade
queríamos dizer apenas 14,95 euros.
As nossas desculpas, a quem de di-
reito.

Intervenção nos Sinos da Igreja
Dada a frequência de consertos oca-
sionais nos sinos da torre da Igreja,
vimo-nos na necessidade de fazer uma
reparação mais abrangente a todos os
sinos, para durarem mais cerca de 20
anos. Refiro-me aos martelos dos
mesmos e seu sistema accionador.
Prevêem-se gastos de 1.500 euros.

Em ordem às contas de 2009
Aguardando a aprovação por parte da
Fabriqueira para o ano de 2009,
adiantarei que o movimento da paróquia
no tocante a 2009 foi de:
Receitas:  27.982,42•
Despesas:  16.072,70•; Saldo:  11.909,72•

Direitos Paroquiais
(Premissa)

Com o boletim desta semana, segue
pelos distribuidores os envelopes para
a premissa do ano que acabou (2009).
Assim, apela-se às pessoas que
contribuam com quanto quiserem,
quando quiserem e se quiserem.
A modalidade de recebimento será a
mesma dos anos anteriores: sacristia,
caixa do correio ou entrega pessoal ao
Pároco ou Sacristão.

2.

Paróquia de CurvosParóquia de Palmeira
interessadas nesta valência e dentro
das condições exigidas (maiores de 65
anos ou reformados de qualquer idade,
mesmo inferior) devem fazer a sua pré-
inscrição no Centro Social, a fim de
garantirem a vez no número de lotação
a estabe-lecer pela Segurança Social.
Pode demorar algum tempo a aprovação
desta Valência pela Segurança Social
para o Centro. Mas devemos saber com
o que contamos.
Falar com Elsa Fernandes

Número milenário
Comecei há 1000 semanas, ou seja, 19
anos e 2 meses, 7.000 dias, 168.000
horas, 10.080.000 minutos e..por aí fora.
Saí sempre com regularidade. Denunciei
e apresentei soluções. Contestado por
uns, fui apoiado por quase todos. Entro
em todas as casas da freguesia, inde-
pendentemente de serem pobres, ricas,
crentes ou não. Sou o Boletim "Rumo e
Acção".
Como "Rumo", procuro abrir horizontes
e alternativas sobretudo de inspiração
cristã. Como "Acção", procuro imprimi-
-la no dia a dia dos que me lêem.
Parabéns, Rumo e Acção, te desejam
os teus leitores espalhados pelos 5
continentes do mundo
Sentimos que caminhas ao encontro do
homem novo e que um novo dia está
surgindo. És cada vez mais sinal de
esperança para nós.

Jornal Nascer de Novo
Enquanto não é decidida a sua
continuidade ou não (o que acontecerá
brevemente) estão suspensas as
cobranças de assinaturas para o ano
de 2010.


