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N.º  978 – Semanas de 10 a 16 de Agosto de 2009

XIX Domingo do Tempo Comum - Ano B

Consciente da sua pequenez
face ao mundo que o rodeia e à
inteira Criação, o ser humano
sente-se como que caminhando
rumo ao desconhecido, essa
espécie de Adamastor que
sempre suscita medo, porque
fora do nosso controlo. Mas, na
previsibilidade da morte, a dife-
rença do cristão é que, vivendo a
sua fé à maneira de um peregrino,
avança confiante na ressurreição;
sente Deus a seu lado e do seu
lado, acima e dentro de si. Esta
presença do Senhor torna-se
particularmente visível em cada
Eucaristia que celebramos, na
Palavra escutada e no Pão co-
mungado. Acolhamos o Senhor
que vem. E, entrados em Agosto,
não deixemos Deus de férias
neste Verão, mas levemo-l’O
para todo o lado, para a praia ou

para o campo. Por que não leres
atentamente, por exemplo, a
última encíclica do Papa,
“Caridade na Verdade”? Ou, em
Ano Sacerdotal, pensa-res na
melhor forma de ajudar o teu
pároco?
As palavras de Jesus deste do-
mingo são um apelo à fé e tam-
bém antecipação e figura ou tipo
da Eucaristia, verdadeiro Pão da
Vida e maná definitivo. Como nos
lembra São Paulo, crer não é
somente um acto da inteligência
e também por isso a Igreja ensi-
na que os sacramentos não só
supõem como alimentam a fé.
Na primeira leitura, o profeta
Elias, sentindo-se abandonado e
quase desesperado, no meio do
deserto, vê Deus vir em seu
auxílio, no reconhecimento da
sua fragilidade.

Formação
O Santo Cura d’Ars

«No mundo actual, não menos do
que nos tempos difíceis do Cura
d’Ars, é preciso que os presbíteros,
na sua vida e acção, se distingam
por um vigoroso testemunho
evangélico. Observou, justamente,
Paulo VI que “o homem con-
temporâneo escuta com melhor
boa vontade as testemunhas do
que os mestres ou então, se
escuta os mestres, é porque eles
são testemunhas”.  Para que não se
forme um vazio existencial em nós e
fique comprometida a eficácia do
nosso ministério, é preciso não
cessar de nos interrogarmos: “Somos
verdadeiramente permeados pela
Palavra de Deus? É verdade que esta
é o alimento de que vivemos, mais
de que o sejam o pão e as coisas
deste mundo? Conhecemo-la
verdadeiramente? Amamo-la? De tal
modo nos ocupamos interiormente
desta palavra, que a mesma dá
realmente um timbre à nossa vida e
forma o nosso pensamento?”. Assim
como Jesus chamou os Doze para
estarem com Ele (cf. Mc 3, 14) e só
depois é que os enviou a pregar,
assim também nos nossos dias os
sacerdotes são chamados a
assimilar aquele “novo estilo de vida”
que foi inaugurado pelo Senhor Jesus
e assumido pelos Apóstolos”».
BENTO XVI, Carta para a procla-
mação de um Ano Sacerdotal por
ocasião do 150º aniversário da morte
do Santo Cura d’Ars

Olhar político-nacional
Enquanto isto, este país

não tem futuro
  Dois dos privilégios dos políticos que
ocuparam cargos públicos (deputados,
presidentes de Câmara, vereadores,
ministros etc.) era receber o subsídio
de Reintegração quando deixassem o
cargo e ser-lhes contado a dobrar  o
tempo de serviço em que estiveram no
cargo. Presentemente, creio que só
podem optar por uma destas 2 regalias.
  Há políticos que deixaram o cargo de
deputados e de presidentes disto ou
daquilo, receberam o subsídio de
reintegração e preparam-se para serem
de novo eleitos nas listas que estão
prontas para as próximas eleições
(legislativas e autárquicas). Querem um
exemplo? Pacheco Pereira (Sic notícias)
  Citando um político (Manuel Monteiro),
caso seja eleito Pacheco Pereira e ou-
tros Pachecos que por aí há, devem de-
volver por inteiro ao Estado o que rece-
beram para a sua reintegração na vida
profissional (o que talvez nunca acon-
teceu). Caso contrário...andam a roubar
o Estado. Mas como já nos habituaram
a ver ladrões por todo o lado..não nos
admiramos que continuemos a ter um
País a saque que não ata nem desata e
se afunda cada vez mais.
Quod scriptum, scriptum est
(O que foi escrito, está escrito)´

Dum leitor desconhecido (ainda
gostava de saber quem é..) recebi
um Mail, acerca do que leu no
Boletim da Semana passada.

Ei-lo: Caro Padre Armindo
 Após leitura..(continua na pág. 2)

Deus não tem férias, mas vai connosco para férias
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 Paróquia de Palmeira

Intenções de Missas
3.ª F- 11: na Capela S. Torcato : Às

19h30:  terço; às 19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Francisco Martins da Venda

m.c. filho Rogério;
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 13: na Capela Rateira, às

19h30: terço; às 19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Albino Santos do Vale  m.c. viúva
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
Sábado – 15:   Às 9h30 por:
- Aniv. Padre Ângelo Faria Venda  m.c.

irmão Rogério e afilhada Ângela
- Pais (Joaquim e Maria Prazeres) de
Emília Miranda
Domingo – 16:   Às 9h30 por:
- Manuel Martins da Silva e Armando

Lima da Silva  m.c. pessoas amigas
- Rosa Martins Ribeiro  m.c. Irmão

Augusto
- Maria Auxília Cardoso  m.c. viúvo

Servir altar 15/16 de  Agosto
 Sábado- 15:  às 19h15: Acólitos:  9.º

ano da Catequese finda; Leitores: Sara
Garrido, Tiago Freitas e Filipa Valverde

Domingo- 16:  Às 9h30:  Acólitos:
Glória e Juliana  Leitores: Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória Lima

Aviso aos emigrantes - Boletim
Aos emigrantes que tenham

Internet  e queiram receber o boletim
todas as semanas, podem vir ter co-
migo (Pároco) e facultar-me o seu
Correio Electrónico (Mail) , passando
a receber o boletim todas as sextas-
feiras à tarde, ainda antes de ter sido

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

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

- Aniv. Maria Arminda Silva Filipe
m.c. pai

- Manuel Alves Santos  m.c. viúva
4.ª F- 12: às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Aniv. Manuel Fig. Sá  m.c. netos
- Pais (Manuel Carvalho e esposa)

e irmao de Rosa Cruz
6.ª F- 14:  às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Aniv. Maria Pereira Faria  m.c.

neta Amélia
- Sogros (Alfredo e Maria) e

cunhados de Rosa Cruz
Sábado – 15: às 8h00 :
- Aniv. Manuel Conceição Ferreira

m.c. Associação
- Pais (Paulino e Joaquina) e

irmão (Albertino) de Ana Lima
- Às 11h30 (atenção):  Casamen-

to (Márcio e Elisabete), cantado
pelo coral Jovem

Domingo – 16:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo - Às 11 horas:

Comunhão de emigrantes e seus
filhos (só dois)

- Sogros (Delfino e Laurinda) de
M. Augusta Faria Fangueirinho

- Fernando Santos  m.c.
Fernanda L. Capitão

Casamentos para 2010
Abri o prazo de inscrição para os

casamentos em 2010, tanto em
Palmeira como em Curvos.

Os noivos que tencionem casar
em 2010 devem comparecer esta
2.ª feira, dia 10 de Agosto, às

20h45, junto à Residência Paroquial, a
fim de fazer a inscrição quanto ao dia.

Os primeiros a comparecer (caso não
venham todos à mesma hora), ganharão
o direito em compromissos a assumir.

Apesar de já alguns me terem falado,
sem qualquer compromisso da minha
parte, pois nem sequer tinha ainda a
agenda de 2010, considerem como nula
a conversa e compareçam.

Repito:  2.ª feira, dia 10, às 20h45.

 Aviso aos emigrantes - Boletim
Aos emigrantes que tenham Internet
e queiram receber o boletim todas as
semanas, podem vir ter comigo (Pároco)
e facultar-me o seu Correio Electró-
nico (Mail) , passando a receber o
boletim todas as sextas-feiras à tarde.

Servir o altar 15/16 Agosto
Sábado - 15:  às 18h00: Acólitos:  8.º
ano da Catequese finda; Leitores:
Márcia Barroso, António Per. Venda e
Catarina Faria
Domingo- 16:   Às 8h00:  leitores :
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e Isabel
Barros; Salmista: 4 ; Às 11h00:  Rosa
Martins, João Cepa e Lurdes Santos;
Salmista: 5

Continuação da 4.ª Página
...profunda do seu texto publicado no

Boletim Paroquial, intitulado "Talvez o
Mail mais importante que recebi"  e
que me tocou no coração, transcrevi o
texto e partilhei pela rede de contactos
profissionais, com amigos e família.

 Deste paroquiano que não é de Pal-
meira…Com os meus cumprimentos
César Rodrigues - Consultor Financeiro.

Afinal somos lidos em toda a parte.
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distribuído pelas casas desta
freguesia..

Paróquia no "Defeso"
Estamos no verão, em Agosto,
mês tradicionalmente dedicado
às férias.
A nível de paróquia, acertam-se
algumas coisas em ordem ao
futuro, recebem-se os emigrantes
(aqueles que querem, pois a mai-
or parte deles vêm e regressam
sem se dignarem cumprimentar
o Pároco. Fraco costume), parti-
cipa-se em festas ou romarias de
Santos, reúnem-se as famílias ou
amigos em casamentos ou conví-
vios familiares, dá-se umas cur-
vas até lugares turísticos etc.
Tudo voltará, dentro de semanas,
ao normal.
Importa que neste tempo do
"defeso" pensemos na paróquia
onde nascemos, no país que nos
deixou partir, nos direitos e obri-
gações que temos para com uns
e outros, no amanhã que agora
começamos a construir, nos filhos
a quem queremos educar e
instruir, nas escolas que lhes
queremos dar e na Catequese
onde os queremos fixar. A fim de
não andarmos a cair de para-
quedas e aos salavancos umas
vezes aqui, outras ali, outras
acolá, outras em lado nenhum

Ver Casamentos 2010
da página anterior

 Domingo

“Eu sou o Pão Vivo”


