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...- Pedro, em nome de todos,

responde: “Tu és o CRISTO de Deus”
A resposta era exata, eco da profecia

de Isaías...
Pedro reconhece o Messias...  - Mas

que Messias?
Como esperavam todos os judeus e

os demais apóstolos: um “messias”
político, poderoso e vitorioso? Por isso
não era tudo...

E Jesus completa, apontando “O
Caminho de Jesus”, falando pela
primeira vez de sua Paixão...

Apresenta-se como o “Servo
Sofredor”,  desprezado e rejeitado pelos
homens, na expressão usada pelo
profeta...

Para os discípulos, que esperavam um
Messias-Rei,  tal afirmação deve ter si-
do dura e decepcionante...

Mas Jesus não volta atrás. Pelo con-
trário,  reafirma que o Caminho do Dis-
cípulo é o mesmo:  “Se alguém me
quer seguir, renuncie a si mesmo, tome
a sua cruz de cada dia, e siga-me”.

Ele irá à frente para dar o exemplo:
Será o primeiro a levar a cruz. Quem
quiser ser seu discípulo, há de imitá-
lo.

E conclui: “Aquele que quiser salvar
a sua vida, vai perdê-la; mas quem a
perder, por minha causa, esse se
salvará”.

Isso implica três coisas:
- “Renuncie a si mesmo...”
Libertar-se de toda ambição pessoal.

Libertar-se de todas as seguranças  em
que se apoia o próprio eu, para estar
disponível a seguir a Jesus.

- “Tome sua cruz cada dia”
Libertar-se continuamente do apego

à vida e estar pronto a morrer..nos com-

Domingo XII Tempo Comum - Ano C

Quem sou EU para vós?

lll
Estamos aqui reunidos em oração,

porque somos “cristãos”.
Mas quem é Cristo para mim?
A Palavra de Deus propõe-nos a

descobrir em Jesus  o “Messias” de
Deus, que realiza a libertação dos
homens através do amor e do dom da
vida, e convida cada “cristão” a fazer da
própria vida um dom generoso aos
irmãos.
A 1ª Leitura o profeta anuncia e

descreve a imagem do Messias: um
homem justo e inocente “transpassado”,
um servo sofredor, que desperta uma
atitude de conversão e volta a Deus.

João identif icou esse misterioso
personagem com Jesus. (Zc 12,10-11;13)

A 2ª Leitura afirma que, pelo Batismo,
fomos “revestidos de Cristo”. Por isso,
devemos renunciar à vida velha do
egoísmo e do pecado, para viver a vida
nova da entrega a Deus e do amor aos
irmãos. (Gl 3,26-29)

No Evangelho temos a profissão de fé
de Pedro no Messias e o anúncio da
Paixão. (Lc 9,18-24)

No final de sua atividade na
Galileia, Jesus, depois de ter
orado, provoca os Apóstolos a
dizer o que pensam dele, de sua
identidade e Missão:

 “Quem sou eu no dizer do
povo?”

Estranha curiosidade: Cristo inte-
ressado em saber o que os outros
pensam dele.

Até parece uma sondagem para
verificar sua popularidade...

Responderam-lhe: “João Batis-
ta... Elias... ou um dos antigos pro-
fetas...”

Reconhecem em Jesus um
grande Mestre, um grande operador
de milagres, mas um homem
apenas...

Os discípulos deviam ter uma
ideia mais amadurecida,  pois foram
testemunhas de seus milagres e
destinatários privilegiados de sua
doutrina. Por isso, acrescenta:

“Mas para vós, tornou Jesus,
quem sou EU?”(continua na pág. 4)

promissos diários do cristão.
 A Cruz é Sinal do cristão. Está

presente em toda a parte, com muitos
nomes...

- “E Siga-me...”
 Só quem se libertou do eu e do

apego à vida, pode seguir Jesus até o
fim,  abandonando-se a Deus em favor
dos homens.

Seguir Jesus não é apenas
reconhecê-lo como Messias...acredi-
tar apenas num pacote de verdades
aprendidas na catequese...é segui-
lo no caminho do amor, da ver-
dade e da justiça.

Ainda Hoje:
- muitos o reconhecem como um

grande Mestre que pregou o amor, a
fraternidade, a paz, a justiça;

- o admiram pela atenção dada aos
pobres e excluídos;

- o apreciam pela sua coragem, pela
sua coerência, pela sua nobreza de
espírito, pela sua fortaleza diante da
morte...

- Mas continuam acreditando que
os verdadeiros messias são outros:
os políticos, os generais, os donos
das multinacionais...

Quem é Jesus para nós?
A pergunta de Jesus é ainda atual.

Não é apenas uma sondagem de
opinião...Não é suficiente saber o que
os outros dizem... é fundamental o
que diz a nossa experiência de fé,
de esperança e de amor...

Cristo é alguém, que está no centro
de nossa existência,  cuja vida circula
em nós e nos transforma, com quem
dialogamos, com quem nos identi-
ficamos e a quem amamos?
- Estamos dispostos a segui-lo,
também na cruz?



       Intenções de Missas
3.ª feira -21: às 19h15: (S.Torcato)
terço; às 19h30:
- Pelos avós (José Olívia) de Luis
Miguel Ferreira
- Por Arlindo Faria Ribeiro  m.c. Manuel
Carvalho
- Pelas Almas  m.c. Confraria
5.ª F - 23: às 19h15: Terço e às
19h30. eucaristia por:
- Aniv. Julieta Maria Laranjeira Fer-
nandes  m.c. filhos
- Aniv. Arminda Figueiredo  m.c. Albino
Viana
- Por Deolinda C. Rosas Domingues
m.c. filho António Armandino
Sábado - 25: às 19h15:
- Aniv. Rogério Santos Barroso  m.c.
filha Manuela
- Por Maria Adelina Lima  m.c. filha
Alexandra
- Familiares de António Chaves
Domingo - 26: às 9h30: profissão de
fé e
 - Aniv. Joaquim Costa Sá  m.c. neta
Amélia
- Aniv. Padre Brás  m.c. Cristina Vilas
Boas

      Servir altar 26 de junho
Dia 26: 9h30: Leitores: profissão de

fé . Salmistas: Grupo

Crisma Interparoquial
(atenção Curvos e Palmeira)

Continuação da Página anterior

- Às 16h30: sermão
- Às 17h00: procissão
- Às 18h00: concerto pela Banda
- Às 19h30: Despedida da Banda de
Música  e final das Festividades.
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Paróquia de Palmeira

     Intenções de Missas
2.ª F - 20 : Nada

4.ª F - 22 - na Capela, às 19h15: ter-
ço e às 19h30, eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Aniv. Joaquim Fernandes Alves  m.c.
filho Manuel
- Por Ernesto Dias Sá e Albino Miranda
Gomes  m.c. Maria Lurdes Gomes
6.ª F - 24 - na Igreja às 19h45: terço
e às 20h00, eucaristia por:
- Por António Gonçalves Silva (Susão)
m.c. filho Jorge
- Pelas Almas  m.c. Júlia F.des Sousa
- Horácio Venda Neto e filho Fernando
m.c. Viúva/mãe
Sábado - 25: às 18h (na Igreja)
eucaristia:
- Aniv. António Jesus Martins  m.c. filha
Albertina
- Pais (Armindo e Maria Lurdes) de
Rosa Ferreira Gomes
Domingo: 26: 8h00 (Na Igreja):
- Pelo Povo
- Por Albino Garrido e filha Sónia  m.c.
Teresa Vilar
Às 11h00: Profissão de Fé

Servir altar 25/26 de junho
Dia 25  às 18h00: Fátima Faria, Luis
e Rosa Martins Dia 26:  (às 8h)  Sónia,
Armindo, Maria Afonso; Salmistas:
Sílvia. Organista: Orlando; Às 11h00:
adolescentes da Profissão de fé

Crismandos em retiro

(Palmeira e Curvos)
1. Quem precisar de transporte no dia
28, para estar em Apúlia às 10h00 em
ponto (ou antes) deve comunicar à sua
catequista.
2. Também devem entregar os 20

Obriga
Paróquia de Curvos

euros (os tais 50%) cada um à respetiva
catequista
3. É obrigatório para todos. Casos difí-
ceis serão falados apenas com o pároco
4. A preparação espiritual passará pela
reconciliação lá, a cargo dos padres
orientadores
5. Ninguém sairá antes da conclusão
com eucaristia que será às 17h30 do
dia 29. Familiares que queiram tomar
parte na eucaristia de encerra-
mento, podem fazê-lo. Catequistas
e pároco es-tarão presentes na entrada
e acompanharão o andamento do retiro.
Quem pensa ir com espírito de brinca-
deira apenas, poderá ser recambiado
para casa.

Curso de canto está a decorrer

com grande empenho e proveito
Iniciado no dia 13 (dia de Santo António)
e nos horários previstos e multifa-
cetados, está a decorrer o tal curso de
formação de canto e de formação de
vozes e gosto pela música.
Pelos visto, com grande alegria,
satisfação, aproveitamento e empenho.
Que se venha a traduzir também nas
vozes das paróquias, para os atuais e
futuros elementos coralistas.
Esperamos sinceramente e é com
intenção que investimos na qualidade.

Festa de Sto António
Este domingo: programa
8 horas na Igreja: Eucaristia simples
11 horas (na Capela): Eucaristia
solene, presidida pelo sr. Arcebispo
Emérito D. Jorge Ortiga.
- Às 14h30: entrada da Banda de
Música de Belinho
Às 14h50: entrada dos Bombos de S.
Paio de Antas..(continua na pág.3

No fnal pode-se dar lugar a concer-
tinas e baile no recinto até ao
escurecer, terminando com sessão de
Fogo de artifício.

Confissões para a Profissão de fé

Em Curvos e Palmeira: 6.ª feira, dia
24, às 21h00.

Um (1) padre em Curvos e dois
(2) em Palmeira, das 21h00 às

21h45

Obras de requalificação na Igreja
Finalmente foram iniiciadas as tão
desejadas e necessárias obras de
carpintaria nas portas exteriores,
a principal recuperada e as laterais
totalmente novas.
É altura para acudirmos aos te-
lhados, pelos vistos 50% dani-
ficados e a necesssitar de nova
telha. Aguardamos apenas respos-
ta de alguns empreiteiros a quem
foi solicitada estimativa orçamental.
Este anúncio tem em vista, para
além de dar conhecimento oficial,
mentalizar os paroquianos para a
necessidade de cooperação eco-
nómica, pois vão ser gastos alguns
milhares de euros, para os quais
já se fez campanha de porta a
porta, aatravés de envelope, mas
ainda sem resposta de grande
parte das pessoas e aglomerados
familiares na mesma casa.
Vamos a preservar aquilo que
torna a Igreja de Curvos, se não a
mais bonita do concelho, uma das
mais bonitas e até fazendo parte
do nosso orgulho de paroquianos
que a sentem e estimam.
Refiro-me naturalmente à Igreja de
Curvos


