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Celebramos hoje a festa da
Santíssima Trindade.

Essa festa não é um convite para
decifrar o “Mistério”, que se esconde
por detrás de “um Deus em três
pessoas”, mas uma oportunidade
para contemplar nosso Deus, que é
amor, que é família, que é
comunidade e que criou os homens
para os fazer comungar nesse
mistério de amor.

Não é fácil falar de Deus... pela sua
grandeza, pela nossa pequenez e
pela ideia que nos passaram na
infância, de que esse “Mistério” é
uma coisa difícil que não podemos
entender.

Esse Mistério é tão sublime que
nunca poderemos compreender em
plenitude, mas podemos e devemos
crescer no seu conhecimento...A
própria Bíblia é uma contínua e
progressiva revelação de Deus.  E
esse Mistério só foi revelado pelo
próprio Cristo.

As leituras da missa aprofundam o
tema:
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Deus é Família
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Assim, na 1ª Leitura,  Moisés “sobe
ao Monte”, fala com Deus e intercede
pelo povo, que se afastara de Deus e
da Aliança. “Deus misericordioso e
clemente, paciente e rico em bondade
e fiel... Perdoa os nossos pecados...
Caminha conosco...”  (Ex 34,4b-6;8-9)

Deus de Israel é muito diferente: é
Misericórdia: entende seus erros e
ama-os em qualquer circunstância,
também quando pecam. Por isso,
renova a  Aliança com Israel.

Deus é sempre o mistério que a
“nuvem” esconde e revela: notamos a
sua presença, mas sem  ver os
contornos do seu rosto.

Para entrar no mistério de Deus, é
preciso “subir o monte” da Aliança e
estabelecer comunhão com Deus
através do diálogo com ele (Oração) e
da escuta da sua Palavra.

Na 2a Leitura , São Paulo saúda os
primeiros cristãos com uma fórmula
trinitária, que repetimos ainda hoje no
início das Missas:  “A graça de Nosso
Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai  e
a comunhão ...(continua na página 4)
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(continuação da página 1)
....o Espírito Santo estejam con-
vosco”.  (2Cor 13,11-13)

O PAI é aquele que tomou a
iniciativa de salvar os homens,
destinando-os a uma felicidade
eterna, na sua família;

- O FILHO é aquele que realizou
essa obra de salvação, com a sua
vinda ao mundo e a sua fidelidade até
a morte;

- O ESPÍRITO, o Amor que une o
Pai com o Filho, é aquele que foi
infundido no coração de todos os
cristãos no Batismo.

O Evangelho revela a verdadeira
face de Deus. (Jo 3,16-18):  “Deus
amou de tal forma o mundo que lhe
deu o SEU FILHO unigénito...”

O Amor de Deus enviou seu Filho
aos homens, tornando-se um deles.

“Deus não o enviou ao mundo para
JULGAR, mas para SALVAR”.

Deus ama o homem, mesmo aque-
le que continua pecador...

“Quem não crê, já está condenado
Segundo João, o juízo será feito

AGORA pelo próprio homem,  sempre
que acolhe ou recusa a proposta de
salvação que Deus lhe faz.

Porque é que Deus revelou esse
Mistério?

Com certeza, não foi para criar um
problema na sua compreensão.
Porque nos ama, ele revela os
segredos íntimos da vida divina e
introduz-nos NA SUA FAMÍLIA. Ele
age como um jovem que ama uma
moça e, antes de casar com ela e
conduzi-la à sua casa, sente-se na
obrigação de apresentá-la aos seus
familiares.

Que verdade consoladora!...

- Em nós está o PAI, que nos chamou
do nada, nos insuflou o sopro da vida,
deu-nos um nome, confiou-nos uma
missão.

- Em nós está o FILHO, que entregou
sua vida por nós.

- Em nós está o Espírito Santo  que
nos ilumina e fortalece nos caminhos
de Deus. E toda essa maravilha veio
até nós pelo Baptismo.

Ter esse tesouro precioso dentro de
nós é uma dignidade,  que deve provocar
em nós três atitudes:

- ADORAÇÃO : dar glória, bendizer e
agradecer o hóspede divino, que faz de
nossa alma um verdadeiro Santuário.

- AMOR:  Deus, apesar de sua gran-
deza, fica conosco como um pai amoro-
so. Corresponder a esse amor.

- IMITAÇÃO:  O Amor levar-nos-á à
imitação da Santíssima Trindade, den-
tro do possível de nossa pequenez...

 Porquê esta Festa?
Não é tanto para desenvolver a

doutrina do Mistério da Trindade, mas
um momento para relembrar de onde
viemos e a comunhão que devemos
restaurar em nós,  para sermos de facto
a sua imagem e semelhança.

Somos chamados a ser reflexos da
Santíssima Trindade, sinais de
comunhão, de partilha e esperança,
num mundo tão dividido, individualista
e desesperançado.

Peregrinação à Sr.ª da Guia
É hoje, domingo, dia 18, que o

arciprestado de Esposende, com as
suas 15 paróquias, vão até à Sr.ª da
Guia, em Belinho. A Eucaristia das
11h00, no alto do monte, é presidida
pelo arcebispo Emérito, D. Eurico
Nogueira.
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  Intenções de Missas
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F - 20:  às 20h15:  na Igreja:
mês de Maria com missa por:

- Marta Sousa e António Freitas  m.c.
Ana Maria Sobreiro

- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 22: às 20h05:  na Igreja:  mês

de Maria com missa por:
- Pais (Manuel/Laurinda) Celina M.
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
2.ª, 4.ª e 6.ª feiras:  às 20h15:  na

Igreja:  mês de Maria sem missa:
Sábado – 24:  às 18h15; às 18h45,

mês Maria e Missa (19h15) por:
- Pais (Carlos/Emília) Fátima Rocha
- Pais (João e Augusta) de Ana Vale
Domingo - 25: às 9h05: Terço; às

9h30, missa por.
Manuel José Filipe Peres, Abílio

Figueiredo e Carolina Ramalho  m.c.
Lúcia Santos

Servir altar 24/25 Maio
Sábado - 24: às 19h15: Acólitos:

6.º ano; Leitores:  Sara Garrido, Pedro
Garrido e Filipa Valverde.

Domingo- 25: 9h30:   Acólitos: Luis
Amorim e Luis Garrido; Leitores: Céu
Afonso, António Sá e Ivone Ribeiro

Continuação Página Palmeira
Figurados para Procissão e

Promessas de andores
(vem da pág. 2) ...Santo António me-
rece. A freguesia dela necessita.
1. Quem puder oferecer um andor pa-
ra a festa, apareça a falar com o Páro-
co ou um elemento da Fabriqueira
2. Quem puder pagar o figurado de
um seu filho para a procissão deve
comparecer no próximo fim de
semana, dia 24, às 15h30, no adro

Paróquia de Curvos

2.ª F- 19: às 20h45:  mês de Maria
com a Eucaristia por:

- Aniv. Manuel Augusto Saleiro Cruz
m.c. esposa

- Aniv. Ana Domingues da Venda
m.c. filho Horácio

- 30.º dia por Angelino Silva Carvalho
m.c. Confraria

Atenção:  às 18,30 horas:
confissões de preparação da 1.ª
Comunhão: Estarão vários
sacerdotes para quem quiser

3.ª e 5.ª feiras:  às 20h45:  mês de
Maria sem missa:

4.ª F - 21: às 20h45:  mês de Maria
com a Eucaristia por:

- Aniv. Alfredo Silva Alves  m.c. viúva
  - Aniv. Francisco Vilas Boas Loureiro
m.c. sobrinho Fernando
- Aniv. Maria Leonilde Neiva  m.c. pais
- Aniv. Eduardo Monteiro  m.c. filha
  5.º F - 22: Às 8h00: Eucaristia por:
Aniv. António G. Chaves  m.c. filhas
- Aniv. Maria Idalina Fernandes Filipe
m.c. filha Manuela
Às 10,30 horas:  missa da 1.ª
Comunhão de 3 dúzias de crianças.
Missa suas intenções e familiares.
Às 21h00:  catequese do 10.º ano.
6.ª F - 23: às 20h45:  mês de Maria
com a Eucaristia por:
 - 7.º dia por Amândio Silva Lopes

Sábado – 24:  às 17h35 : terço; às
18h00:  missa por:
 - Pelos pais (Manuel e Valentina) de
José Jesus Lima
 - Pela mãe (Maria dos Prazeres) de
Maria Albertina Sá

Domingo – 25:   Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h00: Aniv. Manuel Dias da

Silva  m.c. filha Arminda
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.

 Palmeira

Confraria  Atenção:  será precedida de
Adoração das 10h00 às 11h00.

Servir altar 24/25 Maio
Sábado - 24:  Acólitos:  5.º ano da
catequese; Leitores:  Márcia Barroso,
António Per. Venda e Catarina Faria.
Domingo- 25:  Às 8h00:  leitores:
Maria Afonso, Cabo Lima e Celina Às
11h00: Leitores: Paula Miranda,
Natália Brito e filha.

Festa de Santo António
Porque não apareceu ninguém, da
comissão nomeada, para fazer a festa,
a Fábrica da Igreja (Fabriqueira),
sobretudo através do Pároco, resolveu
fazer uma festa à medida da fregue-
sia. Isso significa que:
a) Tem um tecto pré-estabelecido de
gastos que não pode ser ultrapassado
(12.500 euros)
b) Vamos criar um processo de as
pessoas entregarem suas esmolas,
podendo entregá-las até finais de Junho,
aos encarregados de lugar que espero
apareçam a ajudar..
c) Serão 3 dias de festa, de 6.ª feira a
domingo, havendo: conjuntos típicos,
banda de música de S. Paio, folclore
(3 ranchos), banda artística musical no
sábado á noite (sem artistas de
televisão), grande procissão com
figurados, arraial e iluminação, fogo
(este mais reduzido).
Sendo da responsabilidade da Fabri-
queira, agradecia ajudas sobretudo pa-
ra fazer peditórios por lugares. Estes
não podem ser  inferiores aos dos anos
anteriores, pois não haverá patrocínios
nem se pedirá por fora da freguesia.
d) Espera-se que num relâmpago se
organize uma festa, que não vai deixar
mal a freguesia... (continua pág. 3)

para tirar medidas.
3. Outras promessas: falem com o
Santo António merece. A freguesia dela
necessita.

Presidente de Câmara
em Palmeira

Na próxima sexta-feira, dia 23 de Maio,
estará na sede da Junta de Freguesia,
para atender pessoas da freguesia das
9h15 às 13h00.
A marcação de entrevistas deve ser feita
na sede da Junta, até à próxima 4.ª feira
(dia 21 de Maio). Apenas serão
atendidos os residentes em Palmeira
ou cujos assuntos a tratar digam
respeito especificamente à freguesia.

Aviso da Junta de Palmeira
Festa do Idoso

 Realiza-se no próximo dia 4 de Junho,
na Malafaia, a festa do Idoso-Santos
Populares, organizada pela Câmara
Municipal de Esposende.
As inscrições estão abertas na  sede
da Junta de Freguesia até ao dia 19 (?)
de Maio. O transporte será asse-gurado
por auto-carro(s), com saída às 10:30
horas, com recolha nos locais ha-
bituais. Agradecia, se possivel, que
publicasse no boletim paroquial.
Cordiais Cumprimentos Jorge Filipe
Atrasado na publicação.

Vacina de cães
Palmeira:  dia 27 de Maio, no caminho
do Ferrador, às 18h00.
Curvos:  dia 28 de Maio, no Cru-
zamento, às 19h00.
Custo da vacina:  4.40 •. Boletim de
sanidade do animal: 0.50 •


