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...matrimónios, funerais, ani-
versários: muitas vezes encontra-
mo-nos diante de cerimónias e ritos
sagrados nos quais parece não
existir a expressão de uma atitude
autêntica de fé cristã. Se os sacra-
mentos cristãos são por natureza
“sacramentos de fé”, os responsá-
veis pela pastoral sabem quão difícil
é querer oferecer sacramentos a
quem, no fundo, pede um rito de pas-
sagem ou a satisfação duma exi-
gência social»
A catequese é outro dos casos
flagrantes e permanentemente
presente nas frustrações pastorais.
Por que há-de uma comunidade
aceitar na catequese crianças e
adolescentes completamente
ausentes da vida cristã e da
dinâmica paroquial?  Que acon-
tece ao padre ou ao catequista que
recuse alguém habitualmente au-
sente da Eucaristia dominical e cuja
presença na catequese visa niti-
damente a obtenção dos “carimbos
sacramentais”?

António Magalhães Sousa,
In DM 29/04/2009

A  Ascensão começa a Igreja
Revestido de poder divino, Jesus

manifesta-se pela última vez aos
discípulos, confiando-lhes a missão
de levar a Boa Nova a todos os
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Para onde queremos ir?
Do boletim paroquial "Construir" da
Paróquia de Barcelos, cujo pároco
é o Monsenhor Abílio Cardoso,
natural de Marinhas, respigo o
seguinte artigo pela sua actualidade
e pertinência:
"O Código de Direito Canónico  [e
não defendo o legalismo, antes a sua
dimensão pastoral] diz: «para que a
criança seja licitamente baptizada,
requere-se que […] haja esperança
fundada de que ela irá ser educada
na religião católica; se tal esperança
faltar totalmente, difira-se (isto é,
adie-se, demore-se) o Baptismo,
segundo as prescrições do direito
particular, avisando-se os pais do
motivo» (CDC 868, § 2). Quantos
casos destes nos aparecem?  Que
acontece ao padre que, em cons-
ciência pessoal e eclesial, defira o
Baptismo? «Sabes como é, não se

pode negar o Baptismo»; «É melhor
baptizar para evitar problemas»;
«Vamos ver como se pode fazer sem
melindrar»; «E se fosse baptizá-lo
a outra paróquia?»; «Pode ser uma
oportunidade de conversão» (de
quem?); «A criança não tem culpa»
(dos pais ou do padre? ).  Enfim....
frases que se vão ouvindo, baseadas
numa esperança fictícia...que
dificilmente se concretizará..
O Cardeal-Patriarca de Lisboa , em
entrevista recente e reproduzida num
jornal, dizia: «Há que dizer "não" a
esse cristianismo sociológico  da
pessoa que só se lembra que é
cristão  porque tem um filho para
baptizar». Sobra as boas intenções
porque, na prática, não saímos da
cepa torta. Não há coragem para
tomar decisões.
"Baptismos, ... (Continua na página 4)

continuação da 1.ª página povos.
A Ascensão inaugura o tempo da

Igreja, ligando céu e terra. Agora,
temos ali, sentado à direita do Pai, o
poderoso Intercessor, que nos envia
o seu Espírito de amor.

Passam quarenta dias. A frescura
do ambiente pascal mantém-se.

Nesta Solenidade, a Igreja celebra
o “triunfo” e a “vitória” de Cristo sobre
a morte.

Mas, esta subida de Jesus para jun-
to do Pai não é sinal de ausência, de
indiferença. Como amigo, Jesus não
nos deixa sós, mas promete enviar
uma força que, estando em nós, nos
permite continuar ao longo de todos
os séculos e em todo o mundo a Sua
missão. Ainda antes da elevação ao
céu, diz aos seus discípulos: “Ide por
todo o mundo e pregai o Evangelho a
toda a criatura”. A Sua missão é agora
confiada aos discípulos.  Hoje, somos
nós os seus discípulos.

A nossa missão aparece como o
prolongamento da missão de Jesus.
Só vivendo com esta orientação
poderemos ser verdadeiros discípulos
-testemunhas da Ressurreição,
anunciadores da Sua alegria e do Seu
perdão, sabendo que somos portado-
res da força do Espírito Santo e que,
por isso, tudo aquilo que fazemos não
deve servir para mérito mas tem a sua
essência no próprio Jesus Cristo:
“Recebereis a força do Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas”
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 Paróquia de Palmeira

Intenções de Missas
3.ª F- 26 na Igreja , às 20h45:  terço;

às 21h00:  Eucaristia por:
- Almas  m.c. Associação
- Albino Lima de Sá e irmã Alzira  m.c.

Elvira Rodrigues
5.ª F - 28: às 20h45:  na Igreja ,

terço; às 21h00:
- Aniv. João Barb. Santos  m.c. pais
- Amélia Azevedo e irmã Maria do

Carmo  m.c. Manuela Freitas
Sábado – 30:   Às 19h15 por:
- António Gomes dos Santos  m.c.

João Vilas Boas Dias
- Maria A. Igreja  m.c. sobrinha Ana
Domingo – 31:   Às 9h30 (aten-ção

à hora e na Rateira) por:
- Aniv. Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva

e filha Belmira
- Aniv. Miguel C. Leme  m.c. família

 Servir altar 30/31 Maio
 Sábado - 30: acólitos:  grupo 3 + 2

do 7.º ano. Leitores:  Ângela, Lionel
e Joana Martins

Domingo- 31:  Às 9h30:  Acólitos:
João Filipe e Ricardo Martins;
Leitores: Adosinda, Alberto e Elisa

Atenção horários de missas
(voltamos ao horário antigo)

Depois deste período experimental
que temos vindo a viver, voltamos ao
horário antigo, ou seja, em Curvos às
9h30 e em Palmeira (2.ª missa) às
11h00. Isto ao domingo , claro.

Procissão de Velas e Rateira
Saída de S. Torcato, rua S. Torcato,

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 25: às 20h45: terço; às
21h00: por

- Aniv. Manuel Dias da Silva  m.c.
filha Arminda

- 30.º dia por Manuel da cruz
Carvalho, falecido na Argentina
m.c. irmã Rosa

4.ª F- 27: às 27h45:  terço; às
21h00:  Eucaristia por:

- Aniv. Isaura Ferreira Neves  m.c.
filha Palmira

- Marido (Joaquim) e sogros (José
e Maria) de M.ª Amélia Faria Venda

6.ª F- 29:  às 20h45:  terço; às
21h00:  Eucaristia por:

- Leonilde Neiva, avós e tio
(Manuel)  m.c. Porfírio Neiva

- Pai (José Olímpio) e sogra
(Isaura) de António P.heiro Cardoso

Sábado – 30:  Às 17h35:  Mês de
Maria; às 18h00:  Eucaristia por:

- Aniv. José Joaquim Pereira Faria
m.c. filha Isabel

- Aniv. Maria Alice Fernandes Silva
m.c. pais

Domingo – 31:  Às 8h00 pelo
Povo;  Às 11h00: avós (Manuel e
Antónia) e filhos (Manuel e José)
de Palmira Lima

- António Marques Loureiro e irmã
Maria Rosa  m.c. Rosa Maria
Loureiro

Servir o Altar 30/31 Maio
Sábado- 30: Às 18h00: Acólitos:
9.º  Ano da Catequese Leitores:
9.º ano da Catequese (Festa do

Pentecostes). Presença obrigatória
também de todo o 10.º ano.
Domingo- 31:   Às  8h00:  leitores:
Maria Afonso, José Per. Venda e
Marlene Quinta; Salmista: 3; Às
11h00: Paula Miranda, Luis Carlos e
Natália Brito; Salmista:  4

Dadores de Sangue
Este domingo, dia 24, das 9h00 às
12h30, na Sede da Junta de
freguesia, recolha de sangue para os
hospitais.
Adere a esta iniciativa, continuando
ou iniciando gesto tão humanitária.

Figurados S. António
Pedem para avisar que a pessoa
acostumada dos figurados nas festas
estará nos finais das Eucaristias no
adro, a começar já este sábado e
domingo, a tirar a medida para os
figurados da Festa de S. António.

Procissão de Velas
Dia 31 de Maio, saída às 21h00 da
Igreja. Itinerário:  rua do Centro
Paroquial, direcção de Susão pela rua
dos Cucos (não sobe a Santa Baia),
rua Escritor Manuel Boaventura, rua
da Serrada, junto aos Fontenários
haverá pequeno sermão, rua dos
fontanários, agra de Susão, 25 de
Abril, Igreja. Percurso:  de 4.060
metros no total

Venda de Velas
Para as procissões, tanto em
Palmeira com em Curvos, haverá
velas e ..(continua na página Curvos)
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entrada e toda a Rua do Miradouro,
embocadura com a rua de S. Miguel
até ao fim, rua da Igreja (Berardo), Rua
de S. Cláudio até à Rateira, com
pequeno sermão à chegada.
Percurso:  de 3.020 metros no total

Venda de Velas...
Continuação de Palmeira

... copos de plástico à venda nos
locais donde sairão as procissões.
Seus preços  são: só vela: 0,20•; só

copo: 0,20•; copo e vela: 0,40•

Jardins de  Infância
(S. António e Curvos)

(Inscrições para próximo ano)
Destinatários:  crianças dos 3 anos

até ao ingreso no 1.º Ciclo ( 3 anos

desde 15 de Setembro até 31 de

Dezembro de 2009)

Prazo:  2 de Janeiro de 2009 a 20 de

Junho de 2009

Local:  Secretaria da Escola António

Correia de Oliveira entre as 9h00 e as

16h30 (tempo lectivo) ou 9h00 às

12h00 e das 14h00 às 17h00, durante

as férias.

Documentos : Fotocópia do BI ou

Cédula; Fotocópia do cartão de

Utente do aluno; Fotocópia do cartão

de Beneficiário da Segurança Social;

Duas (2) fotografias (escrever o nome

do aluno por trás); Boletim de Vacinas

(não fazer fotocópia)


