
12

Boletim Paroquial

6.º Domingo - Tempo Comum

4

.

1

RRRRR UUUUU MMMMM OOOOO
e e e e e ACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃOOOOO

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com

Carta, correio electrónico,
vinda de Moçambique

Ainda hoje fazemos a asso-
ciação entre o mal e a doença.
Quando alguém está doente
dizemos que está mal e, quando
a doença é muito grave, reforça-
mos a ideia dizendo que a pessoa
está com um «mal ruim»…Como
se todo o mal não fosse, em si,
ruim.

Esta associação entre mal e
doença era bem mais intensa na
mentalidade judaica do tempo de
Jesus. À doença, mal físico, esta-
va associado o pecado, mal es-
piritual. É por isso que Jesus,
quando realiza uma cura, realiza-
a totalmente, ou seja, realiza a
cura espiritual e a cura física, de-
volvendo o doente/pecador à
plena participação da sua comu-
nidade e à vida plena.

O aspecto da cura total é já de
si bastante sugestivo. Jesus é Vi-
da e essa Vida não sofre qual-
quer limitação ou imperfeição. É
vida total. Mas é importante tam-
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bém o aspecto comunitário pre-
sente neste milagre. A cura de Je-
sus colocou um termo à sepa-
ração existente entre aquele ho-
mem e a sua comunidade, tal como
era previsto na Lei de Moisés. O
doente de lepra era considerado
impuro e, como impuro, devia
permanecer isolado da comuni-
dade, mal vestido e gritando a sua
condição para que todos soubes-
sem quando se aproximavam.
  O Evangelho deste Domingo é
um dos muitos exemplos das curas
totais de Jesus. E esta é bem radi-
cal, porque pega na lepra, a doen-
ça mais grave da época, para
simbolizar a radicalidade do poder
de Jesus. Ele não só ensina com
autoridade, como víamos há dois
domingos atrás, mas também tem
poder para curar o que parece ser
impossível de curar. Basta que Lhe
peçamos e que essa seja a Sua
vontade: «Se quiseres, podes
curar-me» (Eva ngelho).

Bom dia Sr. Pe Armindo,
Quero agradecer a oportunidade que

me foi concedida por si, durante os
poucos dias que aí estive, permitindo-
me contactar em poucos minutos com
todo "o meu povo", no final da Eucaristia

É sempre uma alegria muito pro-
funda poder estar "junto das raízes",
daqueles que me ensinaram o essen-
cial acerca dos valores que hoje
considero serem os mais impor-
tantes para viver com alegria e fide-
lidade a minha vocação. Sim, porque
se os alicerces não são profundos e
seguros, dificilmente se conseguirá
manter a "construção" que escolhe-
mos construir para nós, sempre com
consciência que o verdadeiro "arqui-
tecto " é Deus.

Tenho consciência de que foi o próprio
Deus que me chamou mas, como diz
o profeta Jeremias, já o fez desde o
seio materno. E esse sonho que Ele
tinha pensado para mim foi alimentado
e cuidado por pessoas que me são
muito queridas: a minha familia, os
amigos, catequistas, professores e
tantas outras pessoas, sobretudo al-
guns idosos de quem eu gostava de
ouvir verdadeiras histórias de vida.
Recordo-me do Sr. José das Chaves,
do Tio Januário, do Sr. Adriano, da "tia
"Rainha" e outros (as) que param mim
enquanto criança e adolescente eram
verdadeiros testemunhas de presença
de Deus, que se vai manifestando atra-
vés dos seus membros, que afinal é
cada um de nós!

 Teria que fazer "jus" á Dª Arminda
Amorim, Dª Augusta Prazeres e Dª
Amélia do Clemente, que no Centro,
me aturaram birrices e simulta-
neamente foram limando "arestas" e
incutindo em mim novas formas de
estar. Tenho pena que ao longo do
tempo, vá deixando de conhecer os

jovens da nossa terra, já que sempre
me atraiu muito contactar com a
juventude, pois se dos idosos podemos
receber "livros" que nunca foram escri-
tos mas nos deixam páginas na me-
mória, dos jovens colhemos a espe-
rança e a audácia que nos faz sentir
"por dentro", a atracção de "um Deus",
vivo e actuante na história dos homens,
um Deus que se vai tormando cada vez
mais próximo.

Por vezes quando olho para o que
escrevo, reflito que em certos momen-
tos os meus discursos se vão asse-
melhando aos dos políticos. Escrevo
muitas páginas, mas "espremido" o
sentido é bem pouco. Peço perdão.

Agora só tenho um pedido e este vou
resumi-lo, que é o seguinte:

Apercebo-me que existe na nossa
terra muitos jovens e creio que bem
organizados e por isso coloco-lhe a
questão seguinte:

Não seria possivel a nivel das nos-
sas irmãs de Braga,  que trabalham
mais directamente com os jovens, ir aí
um fim de semana, um sábado ou
domingo para estar durante um dos
dias com os jovens? Talvez até fosse
possivel juntar com os de Palmeira, se
o Pe. Armindo, assim o permitisse.

Como a Juliana está para chegar do
Brasil e ela é muito dinâmica, talvez,
conhecendo-nos ela já um pouco,
pudesse dinamizar ou melhor animar
os jovens nesse sentido.

Apesar de tudo, deixo ao seu critério
e, caso seja possível, então já lhe
enviava o contacto da Irmã que está
responsável por esta área e o panfleto
com outras actividades que ela já tem
programadas em outros locais (paró-
quias) e nas nossas próprias casas.

Desde já o meu muito obrigado,
desejo de muita saúde, força para o
Ministério que lhe é pedido e todos os
dons de Deus.

Um grande abraço e a certeza da
minha oração.    Ir. Isabel Martins
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 17: às 18h05  (na Capela):
terço; às 18h25 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Pais (joaquim e Maria Prazeres)

de Emília Miranda
5.ª F - 19:  às 18h05  ( Rateira):

terço; às 18h25 missa por:
- Aniv. Palmira Barbosa  m.c. filha

Glória
- Aniv. Preciosa e Emília  m.c.

Elvira Rodrigues
Sábado – 21:  Às 18h15:  por:
- Aniv. Fernando Fernandes da

Cruz  m.c. filho Manuel
- Família de Céu Barbosa
Domingo – 22:   Às 9h15  por:
- Aniv. Francisco Pereira Matos

m.c. filhas
- Pais (Manuel e Laura) de

Angelina Lims

Servir altar 21/22 Fevereiro
 Sábado - 21: acólitos:  grupo 4 +
2 do 8.º ano. Leitores:  Patrícia
Santos, João Viana Peão e Ivone
Domingo- 22:   Às 9h15:  Acólitos:
Luis Amorim e Luis Garrido;
Leitores: Fernanda Lomba, Carlos
Ermida e Glória Afonso

Reunião de Fabriqueira
Dia 1 Março, às 20h30

Aprovação das contas do ano 2008
e outros assuntos correntes farão
parte da agenda de trabalhos. É
num domingo.

Jovens META...Feirinha
Este domingo:  o G.Jovens Meta,

vai organizar, conforme anunciado,

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 16: às 18h45:  terço;19h15,
missa por:

- Maria do Carmo Martins Neiva
m.c. viúvo

- Maria do Carmo Marques  m.c.
irmã Lucinda

4.ª F- 18: às 18h05:  terço;18h25,
missa por:
 - Aniv. Júlia Silva Matos
 - Manuel Alves Santos  m.c. viúva

6.ª F- 20: às 18h05:  terço; 18h25
por:

- Aniv. Manuel Fernandes da
Venda  m.c. viúva

- Aniv. Maria Lurdes Miranda
Ferreira

Sábado – 21:   Às 17h00   por:
- José Gomes Ferreira e esposa

(Maria de Lurdes)  m.c. netos
- José Maria Matos Serra  m.c.

Arminda
Domingo – 22:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo  m.c. Pároco
- Às 10h45:
- Pais (José e Idalina) e outros

(Manuel e Marta) de Céu Faria
- Pais (Manuel e Valentina) de

Manuel Marinho J. Silva

Servir altar 21/22 Fevereiro
 Sábado- 21: Às 17h00: acólitos:
grupo 5 do 10.º ano + 2 do 8.º ano
da Catequista Celina; Leitores:
Márcia Barroso, Tiago F. Santos
Silva e Catarina Faria
Domingo- 22:   Às 8h00:  leitores:
Maria Afonso, Armindo Fernando
e Celina; Às 10h45: Paula Maciel,
Cabo Lima e ....outro

Reunião Conselhos Económicos
No dia 28 de Fevereiro, pelas

21h00, os conselhos económicos do
arciprestado vão reunir-se, numa
acção formativa, subordinada ao tema
"Para uma pastoral renovada".

É uma reunião anual, feita sempre
em Janeiro, mas que este ano por
razões várias tem vindo a ser adiada.

A mesma decorrerá em Esposende

Reserva do Auditório
Para o dia 22 de Fevereiro, reser-

vado para a Associação de Pais das
crianças do Jardim de Infância Santo
António. Aluguer de 75 euros.

Dizem que é para uma tarde de
Karaóke e concurso de Máscaras.

Inscrições para o CPM
Continuam abertas as inscrições pa-
ra o próximo CPM (Centro de Prepa-
ração para o Matrimónio) que se rea-
lizará, em três fins-de- semana, nos
dias 24 e 25 de Abril e nos dias 1, 2
e 8, 9 de Maio, com horário das
21h00 às 23h00, em princípio no
Centro Paroquial de Esposende.
Todos os noivos que se vão casar du-
rante o ano corrente e nos primeiros
meses do próximo ano devem-se
inscrever junto do seu pároco.
É bom que os noivos aproveitem esta
oportunidade para poderem preparar
com nobreza o seu casamento,
momento único nas suas vidas.

Consideras-te Jovem?
Comparece neste sábado, dia 14,
não para namorar (é dia de S.
Valentim), mas para um encontro de
Jovens com a presença dum jovem
sacerdote de Braga. às 21h00, na
sala dos Jovens do Centro Paroquial

uma feira como as coisas habituais:
Frangos, Sobremesa.

Mensagem Quaresmal Arcebispo
Partindo do ano dedicado a S. Paulo e
do triénio centrado na Palavra de Deus,
o arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga,
lançou a sua mensagem quaresmal.

 Paulo foi alguém profundamente to-
cado pela Palavra, “deixou-se encontrar”
por ela a caminho de Damasco. E,
desde então, a sua vida deu uma revira-
volta imensa. Do “não ver nada” recupe-
rou a vista para uma liberdade radical
em Cristo.

Estruturando a sua mensagem em
dois conceitos-chave: “Levanta-te” e
“Entra na cidade”, D. Jorge Ortiga convi-
da os seus diocesanos a ajudarem na
construção de um “espaço capaz de
acolher os pobres” e na “ampliação de
um refeitório social”. Esta estrutura terá
o nome de “Casa Alavanca”. Pretende
ajudar os mais necessitados a “ergue-
rem-se e avançarem com esperança”.

Voltei atrás na decisão
Por razões que não interessa explorar,

no dia em que tomei posse em Braga
para um 2.º mandato de 5 anos de
arcipreste, pedi demissão à noite, na
Palestra que tivemos em Esposende.

Enviei o pedido ao Sr. Arcebispo,
como decisão "irreversível" e até
comuniquei a algumas pessoas,
particularmente, tal decisão.

Só que, o Sr. Arcebispo não aceitou
o meu pedido, secundado pela quase
totalidade dos colegas do arciprestado
e retirei o pedido. Tudo bem...Continuo,
para mal dos meus pecados.


