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No 3.º domingo de Outubro, ou
seja, no dia 21, celebraremos o Dia
Mundial da Juventude, este ano com
o tema dado pelo Papa " Todas as
Igrejas para o mundo inteiro"

Tema simples, aparentemente
insignificante, mas que deve dizer
muito aos cristãos (todas as igrejas
cristãs).

A esse propósito, publica-se hoje,
neste boletim, alguns comentários,
recebidos via Email (correio
electrónico), um vindo de Roma e
outro de Moçambique, ambos de
pessoas que me são muito queridas.

1. Caro Armindo
Grato pelo envio do boletim.

Certamente que ficas contente por
saberes que em ROMA há quem dê
uma lida ao boletim de Palmeira.

 Parabéns por referires ao povo de
Deus que Outubro é o mês das
Missões.

Um abraço amigo do P. Eduardo-
Romawww.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Preparando o dia das Missões
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2.Campanha especial , no dia das
missões. Um pedido de pessoa amiga
e conterrânea
Olá.  Sr. Pe. Armindo Patrão!
Como se encontra? Espero que esteja
tudo bem consigo e que se encontre
cheio de força e ânimo para encarar a
missão de cada dia!
Cá por Moçambique está tudo bem,
vivemos um dia de cada vez e con-
fiamos sempre a Deus o dia de ama-
nhã!
Resolvi escrever-lhe esta carta, uma
vez que está perto o dia mundial das
missões , pedindo ajuda para esta
nossa missão aqui em Moçambique.
Neste momento, o centro depara-se
com esta necessidade de reestruturar
o campo desportivo e estamos a tentar
obter fundos para proseguir com esta
obra!
Gostaria de poder contar com a
preciosa ajuda da minha paróquia!
Agradeço desde já, em nome da minha
comunidade..//. (continua na página 4)

(continuação da página 1)
...//..e de todos os benefici-ados

com o nosso trabalho, tudo de bom
que tem feito por nós!
Um abraço amigo!  Irmã Celeste
Martins

Dia Mundial Missionário 2007
É com alegria que nos dirigimos a
todos vós ao aproximar-se o Dia
Missionário Mundial, que tem como
tema: “Todas as Igrejas para o mundo
inteiro”. Este é um dia especial de-
dicado à Evangelização dos povos,
que nos convida a reavivar a acção
missionária perante os grandes desa-
fios do nosso tempo e a recordar, pela
oração, quantos continuam a prodi-
galizar-se no vasto campo missio-
nário.
A missão das Irmãs Hospitaleiras do
Sagrado Coração de Jesus das
Mahotas/Maputo é uma semente em
desenvolvimento que pretende res-
ponder às necessidades prioritárias
na área de reabilitação de tantos
utentes que diariamente frequentam
o nosso Centro.
Queremo-nos fazer presentes pedin-
do a vossa generosidade e recor-
dando o óvulo da viúva de que nos
fala o Evangelho: “Deu mais do que
todos, porque deu tudo quanto tinha”.
Este ano, gostaríamos que os
donativos resultantes do peditório
realizado na vossa comunidade, por
ocasião do Dia Mundial Missionário,
fosse dedicado a esta nossa Obra,
onde seria aplicado na ajuda da

reconstrução e melhoramento do
campo desportivo do nosso Centro, de
modo a que este possa ser
transformado num espaço polivalente
que permita, para além da prática
desportiva, a realização de outras
actividades recreativas e formativas.
Desde já agradecemos toda a vossa
ajuda e colaboração, e que o Deus da
Misericórdia vos recompense pela
vossa generosidade.
As Irmãs Hospitaleiras do S.C. Jesus
das Mahotas
       Resposta a estes pedidos:
Inserimo-nos numa Igreja Particular
(diocese) que só será particular pelo
facto de se sentir elemento da Igreja
Universal. Mesmo assim, não pode-
mos esquecer os nossos compro-
missos para com a diocese, que fará
canalizar as esmolas (também das
missões) para aquelas zonas decidi-
das superiormente (pela Conferência
Episcopal Portuguesa e não só).
Mesmo assim, e tendo em conta as
nossas possibilidades e até obriga-
ções, sem esquecer as decorrentes
da diocese, não esqueceremos este
pedido e, tanto quanto possível, não
cairá em saco roto. Até porque tal
pedido foi "ocasionado" por uma jovem
de Curvos (a Juliana) que este ano foi,
durante algum tempo, fazer volun-
tariado a Moçambique.   O Pároco

Próximo domingo, dia 21:
Peditórios em Curvos: missão das Mahotas
Peditórios em Palmeira: diocese, em
nome de Curvos e Palmeira



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F-15: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- Aniv. Maria Celeste Pereira Faria

m.c. filha Amélia
- Aniv. Ana D. Pereira  m. filha Carmo
4.ª F - 17: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- Manuel Alves dos Santos, irmãos

e Júlia Matos  m.c. Maria Celeste G.
Costa

- Alice Silva Gomes m.c. filha Amélia
6.ª F - 19: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- António Domingues da Venda  m.c.

filho Francisco
- Manuel Santos Portela e pais  m.c.

Lurdes Portela
Atenção: às 21h00, em Esposen-

de, haverá Assembleia de Dele-
gados da Catequese

Sábado – 20:  Às 17h00, missa por
- Aniv. Laura Lima m.c. filho António
- Aniv. Idalina L. Faria  m.c. filha Céu
Domingo – 21:  Às 8h00: Aniv. Au-

rélio Martins  m.c. António Lima Dias
e Maria da Paz; Às 11h00 :

- Ao Santíssimo (cantada)  m.c. Con-
fraria

Atenção:   1. Será precedida de ado-
ração das 10h00 às 11h00

2. Colectas para  as Missões , hoje

  Servir altar 20/21 Outubro
Sábado - 20: Leitores:  Câtia Quin-
tas, António Per. Venda e Isabel Neto
 Domingo - 21: Às 8h00 : Celina,
Armindo Fernando e Maria Afonso;
Às 11h00:  Sílvia Meira, Pedro Salei-
ro, Lurdes Santos

Feirinhas missionárias
Próximo fim de semana, sábado e
domingo, dias 20 e 21, no final das
Eucaristias, a Ana LIma, animadora

     3
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Paróquia de Curvos

Intenções de Missas
3.ª F - 16: às 19h10 (na Capela S.

Torcato): reza do terço; às 19h30:
missa por:

- Aniv. António M.ª C. Leme  m. João
-Pelas Almas  m.c. Associação
 30.º dia por P.e João Porto Soares
5.ª F - 18: às 19h10 (Capela

Rateira): terço;  às 19h30:  missa por:
- Alfredo Engrácia de Miranda  m.c.

irmã Maria José
- Albino Rodrigues Lima m.c. Viúva
6.ª feira - 19:  às 21h00 , em Espo-

sende, haverá Assembleia de De-
legados da Catequese

Sábado - 20:   - 18h15, missa por:
- Aniv. Manuel Fangueirinho m.filhas
-Aniv. Idalina Faria m.c. neta Paula
Domingo - 21: às 9h30:   pelo Povo:

   Servir altar 20/21 Outubro
Sábado - 20:  Leitores  às 18h15:
Sameiro Ribeiro, Jovem masculino e
Ivone Maia. Acólitos:  7.ª classe

Domingo - 21:  às 9h30:  Manuela
Viana, Rui sameiro e Manuela
Barroso  Acólitos:  Glória e Juliana
Campanha para obras  Igreja

Creio que já foram distribuídas
cartas a todos os casais da paróquia,
a fim de sensibilizar para a neces-
sidade das obras da Igreja Paroquial.

A uma necessidade, indesmentível
para toda a gente, corresponde uma
obrigação de todo o paroquiano.
Razão pela qual os elementos da
Fabriqueira estão à espera dos
vossos gestos de colaboração
traduzidos nas vossa esmolas.

Para quem não aparecer a dizer
"sim" eles irão a casa. Mas, fran-
camente, poderiam evitar que eles

gastem energias que poderiam ser
aproveitadas para outras coisas.
Ver pedido da Irmã Celeste página 4

Dois Centros...duas feirinhas
Nos dois próximos fins de semana,
dias 21 e 28, os dois centros (o Social
e o de Inserção Social) vão fazer duas
feirinhas em conjunto (viva a coo-
peração!), a fim de angariarem fundos
para as suas actividades. Ao mesmo
tempo, com tal iniciativa, darão uma
imagem mais cabal daquilo que em
ambas as instituições vão fazendo,
sobretudo o da Inserção mais des-
conhecido na comunidade.
Quem poder colaborar é favor, aten-
dendo a justeza da causa em vista.

Continuação da Página 2
4. Floristas:  se possível, as zeladoras
dos altares,com reforço de verbas e
de ideias dos noivos.
5. Fotógrafos:  só serão aceites aque-
les que tenham conhecimento das
normas eclesiásticas acerca dos ca-
samentos. Para isso, devem-se apre-
sentar, com antecedência ao Pároco
da freguesia onde se realiza o casa-
mento.
6. Casamentos feitos por "outros
padres" . Só quando for do agrado ou
necessidade do pároco, desde que
seja "padre verdadeiro". Facilidades
para padres familiares dos noivos.
7. Baptizados:  já agora, faça-se por
realizarem os baptizados ao domin-
go e, tanto quanto possível,  em con-
junto com outros e até com a comu-
nidade. Atenção:  estas normas foram
aprovadas no conselho arciprestal
(conjunto dos párocos) no ano de
2007 para valerem de imediato.

missionária da paróquia, vai realizar
feirinhas cujo produto reverte para as
Missões. Propaganda Missionária,
como agendas, calendários, almana-
ques e outras coisas que nos fazem
falta, estão também ao dispor da po-
pulaça.

Atenção, noivos
A partir desta próxima semana, come-
çarei a receber pedidos de dias de ca-
samentos para o ano de 2008.
Vejam se podem obedecer aos se-
guintes critérios:
1. Casamentos aos sábados,  devem
ser de manhã. Dificilmente terei (como
aliás quase todos os padres do conce-
lho, neste momento) hipóteses de ce-
lebrar casamentos da parte de tarde,
por causa das Eucaristias vespertinas.
2. Casamentos aos domingos:
a) Em Palmeira, na Missa das 11h00.
b) Em Curvos, poder-se-á acrescentar
(depende dos dias) uma missa por vol-
ta das 12h00.
Tanto num como noutro caso, seria de
desejar que, quando mais que um ca-
samento, fossem celebrados em con-
junto . Porque não? Não será isso mais
cristão, embora talvez menos vistoso
e lucrativo?
3.  Grupos corais:  só os da terra. Difi-
cilmente serão aceites, pelo pároco, ou-
tros grupos. Porém, caso venha um gru-
po de fora, deve apresentar uma cre-
dencial passada pelo pároco ou arci-
preste a que estão ligados por residên-
cia ou sede, confirmando a sua idonei-
dade litúrgica para a cerimónia e apre-
sentar o reportório musical que vai ser
executado ....//.(continua na pág. 3)


