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Retiro para adolescentes
do 10.º ano

Sem carácter obrigatório, vai o
arciprestado organizar 2 retiros
destinados aos adolescentes
que vão receber o Crisma.

As datas são:
1. Nos dias 8 a 10 de Maio;
2. Nos dias 5 a 7 de Junho.
Ambos de 6.ª à noite, a domin-

go depois do almoço.
Seria bom que aparecesse um

bom número de candidatos a
inscreverem-se até ao dia 20 de
Abril , junto do Pároco ou cate-
quista. Porque há limite de ins-
crições de 30 participantes por
cada retiro, as selecções serão
feitas por ordem de chegada.

Como se depreende, vai haver
inscrições de todas as paró-
quias.

Devem levar Bíblia e objectos
de higiene pessoal, sendo o uso
do telemóvel restringido
apenas para casos urgentes,
podendo usar os telefones dos
responsáveis entre as 13h30 e
as 14h30 (hora do almoço) e
entre as 20h30 e as 21h00 (hora
do jantar), para os telefones que
serão divulgados com antece-
dência. Venham ter comigo ou
com a catequista.            O Pároco
Ide anunciar que estou vivo

(continuação da página 1)
Diante da cruz contemplamos

Cristo ressuscitou, Aleluia!

     Hoje é dia de festa: uma nova

criação celebra o triunfo do

Senhor Jesus sobre o pecado

e a morte. Quem nasce, então,

neste Dia do Senhor? Nasce o

Homem novo, criado para a

glória; os filhos de Deus com

cara lavada, porque o pecado já

não domina nem à morte cabe

a última palavra.

Foi-nos restituído o estatuto

de imagem de Deus que o mal

confiscara. Páscoa das pás-

coas da história da salvação! O

Pai ressuscitou o Filho e sentou-

O à Sua direita na glória do céu.

 Não esqueçamos que este
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não é um dia mas um tempo:

vivamo-lo, pois, em alegria e

acção de graças até ao Pente-

costes, como Igreja nascida do

lado aberto de Cristo morto e

ressuscitado, Igreja onde o Cristo

está sempre presente! Vivamos

para o reino de Deus aqui e

agora, nas pequenas e grandes

páscoas da nossa existência

sobre a terra!

Hoje é dada a cada um de nós

uma boa notícia que nos deve

alegrar e levar a anunciá-la aos

outros: Cristo está vivo. Aleluia!

 Foi isso que fez Maria Madalena

quando, de madrugada, foi ao

sepulcro e...(continua na página 4)

Domingo de Páscoa - Ano B

A Boa Notícia...Ide anunciar que estou vivo

o Cristo que sofre, como inocente
mas de braços abertos a abraçar
todos aqueles que o contemplam.
Este sinal mais não é o último,
apesar de ser o que nos identifica,
pois se assim fosse era vã a
nossa fé. Afinal, Aquele em quem
tínhamos posto toda a nossa
confiança, tinha sido vencido.
Mas, a nossa esperança é verda-
deira, pois a última palavra é, na
verdade, a Ressurreição de Je-
sus, como garantia da nossa pró-
pria ressurreição.

Não podemos chegar ao Domin-
go da Ressurreição sem antes
termos passado pela Sexta-feira
Santa. Não podemos chegar à
Verdadeira Vida, sem antes ter-
mos passado pela morte, que não
é o fim mas a passagem para a
vida definitiva. Este é o sentido de
celebrarmos a Festa das festas:
a Páscoa.

O nosso Deus é um Deus vivo
e de vivos. É um Deus que cami-
nha ao lado do homem e da mu-
lher e lhes quer dar a Vida. Cristo
sai vitorioso. A morte foi vencida.
Uma nova criação é inaugurada.
Cada um é agora nova criatura.

Para todos: Páscoa feliz,Para todos: Páscoa feliz,Para todos: Páscoa feliz,Para todos: Páscoa feliz,Para todos: Páscoa feliz,
em Cristo Ressuscitadoem Cristo Ressuscitadoem Cristo Ressuscitadoem Cristo Ressuscitadoem Cristo Ressuscitado



3

12

 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 14: S. Torcato , às 18h45:
terço; às 19h00:  Eucaristia por:
- Pelas almas  m.c. Associação
Januário J. Gonçalves e esposa

(Maria)  m.c. filho Rosendo
5.ª F - 16: às 18h45:  na Ra-

teira , terço; às 19h00, Eucaristia
por:
- Aniv. Abílio Miranda Figuei-

redo  m.c. irmã Eugénia
- Delfino Vilar  m.c. pes. amigas
Sábado – 18:   Às 12h00, na

Rateira, missa do Convívio de
Marinheiros , do Concelho
Às 19h15  Eucaristia a:
- A Nossa Senhora e ao Co-

ração de Jesus  m. M.  Auxília Sil.
Domingo – 19:   Às 9h15  por:
- Pai (António) de Fernanda

Igreja
- Pais de Amélia Serra

 Servir altar 11/12 Março
 Sábado - 18: acólitos:  grupo

2 + 2 do 9.º ano. Leitores:  Sara
Vale Faria, Paulo Henrique e
Paula Jesus
Domingo- 19:  Às 9h15:

Acólitos: Glória Lima e Juliana
Leitores: Fernanda Lomba,
Carlos Ermida e Glória Afonso
Lima

Atenção 10.º ano Catequese
Leiam o aviso da página 4 e
vejam se é possível trazer res-
posta para a vossa catequista no

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

Atenção:
Missas do dia de Páscoa :
- Às 9h30  na Igreja; 19h30:

na Capela de Santo António
2.ª F- 13: às 18h45: terço; às

19h00:  Não há nada
4.ª F- 15: às 18h45:  terço; às

19h00:  Eucaristia por:
- Alice Silva Gomes  m. filha

Amélia
- Avós (Ana, José, Maria

Emília) de Ana Maria Santoa
6.ª F- 17:  às 18h45:  terço;

às 19h00:  Eucaristia por:
- Miguel, Alfredo e Belarmino

m.c. Rosa Torres Cruz
- Manuel Coxo e pais (António

e Margarida)  m.c. filha Dores
Sábado – 18:   Às  12h00: Ca-

samento (Gilberto e Carla),
cantado pelo Coral Jovem

Reinício da Catequese às
16h50; às 18h00 eucaristia:

- Sr.ª de Fátima  m.c. Alice
Azevedo

- Santa Luzia e S. Brás  m.c.
Isabel Lima Faria

Domingo – 19:  Às 8h00 por:
- Aniv. Angelino Silva Car-

valho  m.c. Associação e nora
Maria José

- Marido (António) e sogro
(Joaquim) de Maria Lurdes Sá
Silva

- Às 10h45: Ao Santíssimo
Sacramento  m.c. Confraria

Atenção:  precedida de Adora-
ção, a partir das 9h45

Servir altar 18/19 Abril
 Sábado- 18: Às 21h00: acó-
litos: Grupo n.º 5 do 10.º ano;
Leitores: Márcia Barroso, Tiago
Santos Silva,  Ana Catarina Faria
Domingo- 19:   Às  8h00:  leito-
res: Celina, Armindo Vale e Maria
Afonso; Às 10h30: Paula Maciel,
Cabo Lima e Lurdes Santos

Atenção 10.º ano Catequese
Leiam o aviso da página 4 e vejam
se é possível trazer resposta para
a vossa catequista no sábado, dia
18, acerca do eventual retiro.
Embora não obrigatório, devem
aproveitá-lo. A paróquia suporta
10 euros por cada um de vós.
Será uma experiência única na
vossa vida. De certeza que
vossos pais concordarão com a
vossa decisão de tomar parte,
passando duas noites fora de
casa, em total segurança e
certeza de que alguém zelará pela
vossa integridade, física e moral.
Para além do mais, vossos pais
poderão tomar parte na missa de
encerramento, no domingo, à
hora a combinar com a orga-
nização.
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sábado, dia 18, acerca do eventual
retiro

Missas Celebradas fora
Por alma de Maria Auxília Cardo-so ,
(Curvos) foi mandado celebrar pela
família um trintário gregoriano de
Missas em Braga, pelo valor de 350
euros.
Por alma de Deolinda Pereira Aze-
vedo , foram mandadas celebrar 40
missas em Braga, pedidas pela família
Por alma de Maria do Carmo Neiva ,
foram mandadas celebrar em Braga 138
euros de missas, intenção do viúvo.

Atenção Noivos
No próximo dia 24 de Abril, às
21h00, começa em Esposende, no
Salão paroquial o CPM para todos
os casais do concelho que se hajam
inscrito nas suas paróquias.
Dizem-me que são mais de 60
casais os que vão frequentar este
Curso, coisa nunca vista desde há
meia dúzia de anos a esta parte.
Congratulamo-nos com isso. E
fazemos votos para que os inscritos
nas nossas duas comunidades (Pal-
meiira e Curvos) se venham a sentir
felizes e realizados em preparar
convenientemente seu casamento.
Se houver alguém que ainda não se
tenha inscrito, deve-o fazer quanto
antes. Se fôr só um noivo pagará
2,5 euros. Se forem os 2, são 5
euros. Temos exemplos dum e
doutro caso.


