
Lisboa - O Conselho das
Comunidades Portugue-
sas (CCP) saudou a no-
meação de Carlos Gon-
çalves para secretário de
Estado das Comunida-
des e pediu-lhe para "pa-
rar com o encerramento
dos consulados".

"Nestes últimos dias
tivemos duas boas notí-
cias: a nomeação de
Carlos Gonçalves e a de
António Monteiro para
ministro dos Negócios
Estrangeiros", disse à
Agência Lusa Carlos
Pereira, vice-presidente
do Conselho Permanen-

te do CCP.
Para aquele órgão con-

sultivo do Governo, "é
muito importante o fa-
cto de, pela primeira
vez, um emigrante ace-
der ao Executivo, por-
que a pasta da emigra-
ção vai para alguém que
conhece bem todos os
assuntos relacionados
com as comunidades
portuguesas".

Nesse sentido, apela
ao novo secretário de
Estado para "que não
encerre mais consula-
dos" e que "resolva os
problemas dos servi-
ços consulares, que es-
tão cada vez mais com-
plicados".

O CCP espera que
Carlos Gonçalves "te-
nha boas relações com o
ministro dos Negócios
Estrangeiros e que tenha
peso suficiente dentro
do Governo" para con-
seguir dar resposta a
todos esses problemas.
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Sucedeu que, estando Ele (Jesus) algures a
orar, disse-Lhe, quando acabou, um dos seus dis-
cípulos: “Senhor, ensina-nos a orar como João
também ensinou os seus discípulos”. Disse-lhes
Ele: “Quando orardes, dizei: “Pai santificado seja
o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino; dai-nos
em cada dia o pão da nossa subsistência; perdoai-
-nos os nossos pecados, pois também nós per-
doamos a todo aquele que nos ofende. E não nos
sujeiteis à tentação”. (Lc 1, 1-4)

Comentário: - A oração de Cristo é a fonte e o
modelo da oração cristã. Por Ele temos acesso
junto do Pai. Ensinou-nos as palavras que have-
mos de dizer, tudo o que temos a pedir. É Cristo
que em nós reza e nos une ao Pai, como único
Mediador entre Deus e os homens e quando
rezamos Deus reconhece em nós a vóz do Filho,
o clamor infinito do Seu sangue derramado.

A oração é a comunicação amorosa e filial com
Deus, pela consciência expressa em nós. A
oração exige diálogo e presença, que comprome-
te toda a nossa personalidade: alma e corpo, vida
e acção. Todo o nosso ser e a nossa história so-
bem a ver a Deus e ser transfigurados. Reza o
homem todo. Nada fica de fora, nada se distrai. A
única distracção é o pecado. A alma reza com
sentimentos; o corpo com atitudes e, completam-
-se na mesma expressão de oração e serviço.

Orar é viver na intimidade de Deus, entrar no
mistério da vida trinitária. Movidos pelo Espírito
Santo e por Cristo rezamos ao Pai.

A oração é experiência de fé, esperança e cari-
dade, vida de amizade com as Três Pessoas divi-
nas. Por isso, pela oração actua a vida de Deus
em nós. O Espírito Santo habita em nossos
corações para nos ensinar a rezar com os mesmos
sentimentos do Filho.

Rezamos por Cristo, com Cristo, em Cristo.
Por Ele sobe até ao Pai a nossa oração. Com Suas
palavras e gestos nos dirigimos ao Pai e a nossa
voz se confunde com a Sua, unidos na mesma
prece. Já não sou eu que rezo, mas é Cristo que
reza em mim e eu n’Ele. A oração cristã é a força
de Deus em nós e ela me faz importante e me
eleva aos olhos de Deus e dos homens. De joe-
lhos é que eu sou grande!
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ANEDOTAS
Em certo hospital:
- O senhor fuma?
- Não deito fumo.
- Então é comboio?
- Oh! Não, isso era dantes! Agora só apito.
- Como assim?
- É que sou árbito de futebol.

Senhora para a empregada que tinha ido ao teatro:
- Maria, você voltou muito cedo. Não gostou da
peça?
A empregada:
- Não desgostei do que vi, mas não podia ficar até
ao fim.
- Então, porquê?
- Então, o programa diz que o segundo acto de-
corre passados dois anos.

- Ignorava que a tua mulher era gaga.
- Foi por isso que casei com ela. Sempre que
precisa de um vestido, quando acaba de o pe-
dir já passou de moda...

- Maria, o seu marido hoje madrugou muito!
- É porque teve de ir acordar as galinhas, pois
ontem comemos o galo.

Riquito (7 anos):
- Quando for grande, quero ganhar muito dinhei-
ro, como o papá.
Lili (6 anos):
- E eu quero gastar muito como a mamã!...

- Gagueja sempre assim?
- N...ão... dou...dou...doutor. Só...somen...te...
quando... quando fa...falo.

Uma senhora enviou a uma amiga uma gaiola
com um canário e, ao mesmo tempo, uma carta
onde lhe anunciana o presente que lhe oferecia;
porém, o criado encarregado de levar tudo isso,
notou com surpresa, a meio do caminho, que o
canário havia fugido por estar a gaiola mal fecha-
da.

O homem ficou perplexo, sem saber o que ha-
via de fazer, decidindo-se, por fim, a ir a casa da
amiga da sua patroa e explicar-lhe o que aconte-
cera.

Foi, portanto, lá e aquela senhora, ao ler a carta
e ao ver a gaiola vazia, antes dele ter tempo de
explicar nada, disse-lhe:

- Na gaiola não vejo nenhum canário e, toda-
via, vem um canário na carta.

- Ah! Vem na carta? - exclamou o criado. -
Bendito seja Deus...! Eu julguei que ele tinha
voado!

OPai-Nosso
INVASÃO DE PROPRIEDADE

“Crime Stoppers” e a 32 Detectives precisam da
ajuda do público para localizar um homem que
cometeu uma invasão de propriedade à casa de
uma senhora de 92 anos de idade, na área da Yon-
ge Street e York Mills.

Na quarta-feira 08 de Julho já pela noite dentro,
uma senhora de 92 anos de idade foi-se deitar na
sua casa na Yonge Street logo a norte da York
Mills, que se situa mesmo em frente ao campo de
golfe Don Valley.

Pelas 11:00 da noite um homem só, entrou na
casa através de uma janela na cave. Ele dirigiu-se
ao quarto do rés-do-chão onde se encontrava a ví-
tima. O suspeito saltou para cima da vítima, virou-
a e depois atou-lhe os punhos e tornozelos e tapou-
lhe a boca.

Ele depois andou pela casa à procura de objec-
tos valiosos. Depois de ter terminado fugiu por
uma porta nas traseiras.

A vítima permaneceu atada na cama por 18 ho-
ras até um familiar se dirigir à casa para saber dela.

A vítima sofreu um ataque cardíaco e ainda per-
manece no hospital. 

Crime Sroppers apela a todos os que tenham
visto algo suspeito naquela noite de 08 de Julho
até à manhã do dia 09 de Julho para ligarem para
o Crime Stoppers através do 416-222-8477 ou
1-800-222-tips. 

Maputo - Um leão ata-
cou na terça-feira uma
pessoa na cidade de
Pemba, capital da pro-
víncia de Cabo Del-
gado, norte de Moçam-
bique, ferindo-a grave-
mente, após o que foi
abatido por efectivos
policiais.

A presença do leão

no bairro suburbano de
Chwiba, junto da praia
com o mesmo nome,
causou surpresa, não
havendo memória de
um ataque deste género
na capital de Cabo Del-
gado, uma das princi-
pais estâncias turísticas
do país.

LEÃO ATACA NA CIDADE DE PEMBA
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