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N.º  977 – Semanas de 3 a 9 de Agosto de 2009

XVIII Domingo do Tempo Comum - Ano B

Talvez o Mail mais importante que recebi
Um professor diante da sua

turma de filosofia, sem dizer uma
palavra, pegou num frasco grande
e vazio de maionese e começou a
enchê-lo com bolas de golfe. A
seguir perguntou aos estudantes
se o frasco estava cheio. Todos
estiveram de acordo em dizer que
‘sim’.

O professor tomou então uma
caixa de fósforos e a vazou dentro
do frasco de maionese. Os
fósforos preencheram os espaços
vazios entre as bolas de golfe. O
professor voltou a perguntar aos
alunos se o frasco estava cheio, e
eles voltaram a responder que
‘Sim’.

Logo, o professor pegou uma
caixa de areia e a vazou dentro do
frasco. Obviamente que a areia
encheu todos os espaços vazios
e o professor questionou nova-
mente se o frasco estava cheio. Os

alunos responderam-lhe com um
‘Sim’ retumbante.

O professor em seguida
adicionou duas chávenas de café
ao conteúdo do frasco e pre-
encheu todos os espaços vazios
entre a areia. Os estudantes
riram-se nesta ocasião. Quando
os risos terminaram, o professor
comentou:

’Quero que percebam que este
frasco é a vida. As bolas de golfe
são as coisas importantes, a
família, os filhos, a saúde, a
alegria, os amigos, as coisas que
vos apaixonam. São coisas que
mesmo que perdessemos tudo o
resto, a nossa vida ainda estaria
cheia. Os fósforos são outras coi-
sas importantes, como o trabalho,
a casa, o carro etc. A areia é tudo
o resto, as pequenas coisas. Se
primeiro colocamos a areia no
frasco, não..//.(continua página 4)
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...haverá espaço para os fósforos,
nem para as bolas de golfe. O
mesmo ocorre com a vida. Se
gastamos todo o nosso tempo e
energia nas coisas pequenas,
nunca teremos lugar para as
coisas que realmente são impor-
tantes. Prestem atenção às coisas
que realmente importam. Estabe-
leçam as vossas prioridades, e o
resto é só areia.’

 Um dos estudantes levantou a
mão e perguntou: Então e o que
representa o café? O professor
sorriu e disse: ‘Ainda bem que
perguntas! Isso é só para vos
mostrar que por mais ocupada
que a vossa vida possa parecer,
há sempre lugar para tomar um
café com um amigo’

O Curriculum Vitae de
D. Manuel Linda, bispo auxiliar

- Curso Superior de Teologia , do
Instituto de Ciências Humanas e
Teológicas do Porto, em 1980;
- Licenciatura  em Humanidades,
pela Faculdade de Filosofia de Braga
da Universidade Católica Portuguesa.
- Licenciatura em Teologia , pela
Faculdade de Teologia (Porto) da
Universidade Católica Portuguesa;
- Licenciatura Canónica  em
Teologia - Especialidade de Teologia
Moral (II Ciclo de Estudos Ecle-
siásticos), pela Accademia Alfon-
siana, Instituto Superior de Teologia
Moral da Pontifícia Universidade
Lateranense (Roma)

 -Curriculum para o Doutoramento ,
pelo Instituto Superior de Ciencias
Morales da Universidad Pontifícia
Comillas (Madrid), em 1992;
- Doutoramento  em Teologia -
Especialidade de Teologia Moral, pela
Universidad Pontificia Comillas (Madrid),
em 26/06/1998, com uma tese intitulada
“Andragogia política em D. António
Ferreira Gomes”.
- Curso da Língua Alemã  (Interna-
tionalen Sommerkursen), da Univer-
sidade de Freiburg im Breisgau
(Alemanha);
- Curso de Arquivística , da Escola de
Diplomática e Arquivística Vaticana
(Cidade do Vaticano).
- Será ordenado de Bispo  a 20/09/
2009, na Sé de Vila Real. Ime-
diatamente a seguir virá para Braga.

Liturgia do XVIII Domingo

“Eu sou o Pão Vivo”
No deserto, o Povo recebeu o

Maná, o alimento para prosseguir a
caminhada para a Terra Prometida...
mas morreu.

Hoje:  Deus alimenta o seu povo
com o pão da vida, com a sua
PALAVRA, que é Jesus Cristo de
Nazaré... E Nós o que buscamos?

O Povo procurou o pão do milagre,
não o seu autor. Não basta buscar o
pão de cada dia. É necessário
buscar o pão que não perece e dura
até à vida eterna. O Pão da vida
eterna está presente na bondade,
no amor,  na luta pela justiça, na
construção de um mundo novo..

O encontro dominical é um mo-
mento privilegiado em que Cristo
continua a alimentar o seu povo.
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 Paróquia de Palmeira

Intenções de Missas
3.ª F- 04: na Igreja , às 17h15:

Eucaristia de Bodas de Prata
Matrimoniais  do casal Carlos Ermida
e Isaura Neiva Martins

Às 19h30: na Igreja:  terço; às 19h50:
Eucaristia por:

- 7.º dia por Jesuíno Santos Faria
  - Raínha e Ervino  m.c. Adosinda

5.ª F - 06: na Capela Rateira, às
19h30: terço; às 19h50: Eucaristia por:

- Aniv. Joaquim Matos da Silva  m.c.
irmão Alberto

- Padre Ângelo Faria da Venda  m.c.
pessoas amigas

Sábado – 08:   Às 19h15 por:
- Ao Sagrado Coração de Jesus (da

1.ª sexta-.feira)  m.c. Associação
- Aniv. José Miguel Fialho Costa Leme

m.c. família
Domingo – 09:   Às 9h30 por:
- Raínha e Ervino  m.c. filha Elisa
- Deolinda Santos Baptista e Adelino

Neves Ribeiro  m.c. Salete Martins
- Às 10h15:  baptizado

Servir altar 08/09 de  Agosto
 Sábado- 08:  às 19h15: Acólitos:

João Filipe Vale Sá, Ricardo Nuno
Gonçlves e Luis Daniel Ribeiro;
Leitores: Patrícia Valverde, Paulo
Ribeiro e Inês Matos

Domingo- 09:  Às 9h30:  Acólitos:
Grupo Jovens META  Leitores: Manuela
Viana, Rui Sameiro e Manuela Barroso

Aviso aos emigrantes - Boletim
Aos emigrantes que tenham

Internet  e queiram receber o boletim
todas as semanas, podem vir ter co-

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 03: às 19h30:  terço; às
19h50:  Eucaristia por:

- Maria Dolores Neves e José
Alves Cachada  m.c. Alice Faria

- Pelo marido (Albino), cunhado
(Amândio) e genro (Vitor) de
Cecília Cruz

4.ª F- 05: às 19h30:  terço; às
19h50:  Eucaristia por:

- 7.º dia por Isaltina Fernandes
- Maria José Miranda  m.c.

pessoas amigas
6.ª F- 07:  às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Ao Sagrado Coração de Jesus

m.c. Associação (1.ª sexta-feira)
- Aniv. Idalina Fernandes Faria

m.c. filho Fernando
Sábado – 08: às 18h00 :
- Bodas de Prata Matrimoniais

do casal José Gomes Vilas Boas
e Carminda Fernandes da Lage

- Aniv. António Dias de Oliveira
m.c. cunhada Teresa

Domingo – 09:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 11 horas:  Por José Gomes

Ferreira e esposa (Maria de
Lurdes)  m.c. netos Paulo e Vânia

Às 12h00 : baptizados
Comunhão de filhos de

Emigrantes
A comunhão dos filhos de
Emigrantes  será no dia 16 de
Agosto (domingo), na Eucaristia
das 11h00. Para que corra bem
vamos ter uma Reunião:  no dia 5
de Agosto, 4.ª feira, às 18h00.

Devem trazer para essa reunião
documentos comprovativos  da
catequese de preparação nos

países estrangeiros onde vivem.

  Distribuição dos Boletins
Aos novos distribuidores  peço
que encarem com muita serieda-
de  a nobre tarefa de que foram
incumbidos na distribuição cer-
tinha dos boletins  e que levantem
apenas os que fazem falta e não os
andem a "despejar" à sorte por al-
guns locais da freguesia.
Aos emigrantes que tenham In-
ternet  e queiram receber o boletim
todas as semanas, podem vir ter co-
migo (Pároco) e facultar-me o seu
Correio Electrónico (Mail) , pas-
sando a receber o boletim todas as
sextas-feiras à tarde, ainda antes de
ter sido distribuído pelas casas desta
freguesia..

Servir o altar 08/09 Agosto
Sábado - 08:  às 18h00: Acólitos:  Ma-
riana Brás, Flávio Matos, Jésica Faria e
2 do 7.º ano; Leitores:  Ivone Rosa, Tiago
Santos e Isabel Patrícia
Domingo- 09:   Às 8h00:  leitores : Celi-
na, Armindo e Maria Afonso; Salmista:
2; Às 11h00:  Paula Maciel, Cabo Lima
e Sílvia; Salmista: 3

Passeio aos Açores
Avisado aqui atrasado, vai-se re-
alizar de 1 a 5 de Outubro. É aberto
a todas as pessoas que queiram,
dando preferência aos habitantes
de Palmeira e Curvos, sem excluir
os de fora da terra..Não serão feitos
convites a ninguém. Apareça quem
quiser, inscrevendo-se já. O preço
é de 950 •
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migo (Pároco) e facultar-me o seu
Correio Electrónico (Mail) , pas-
sando a receber o boletim todas as
sextas-feiras à tarde, ainda antes de
ter sido distribuído pelas casas desta
freguesia..

Atendimento
Geralmente  estou sempre em casa
das 9 às 11h00 da manhã e 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
e das 14 às 16h00. Não faltam
oportunidades. É só querer.

Afinal...fiquei
Muitos comentários se ouviram a
possíveis saídas e entradas de
padres para preencherem o cargo de
párocos em algumas freguesias.
O de Curvos e Palmeira também
andou na baila, juntamente com o
de Apúlia, Antas, Mar e outros.
Afinal...quase tudo ficou na mesma.
Apenas o Padre Viana (até agora
indisponível por falta de saúde
bastante para o cargo) foi nomeado
Pároco de Feitos.
Para ele felicidades. Para os outros
que andaram na baila (incluindo-me
a mim) ficou para outra ocasião, por
tempo indeterminado. Para bem?
Para mal? O tempo o dirá.


