é chamada a testemunhar aos
homens o projecto do Pai.
O Espírito é a Lei Nova que
orienta a caminhada dos crentes.
Ele criou uma nova comunidade,
capaz de ultrapassar as diferenças e unir todos os povos numa mesma comunidade de amor.
Para João, a Igreja é uma Comunidade construída ao redor de
Jesus e animada pelo Espírito, que
a torna viva e “recriada”.
O Espírito é esse “sopro” de vida que a faz vencer o medo e as
limitações e dar testemunho no
mundo desse amor, que Jesus viveu até às ultimas conse-quências.
Para Paulo, a Igreja é o “Corpo
Místico de Cristo” . Apesar da
diversidade dos membros e das
funções, o Corpo é um só. Mas é
o mesmo Espírito que alimenta e
dá vida a esse corpo.

continuação da 1.ª página
do Espírito Santo, todos falam
uma língua que todos compreendem e que une a todos: a
linguagem do amor.
- A intenção de Lucas é apresentar a Igreja como a Comunidade que nasce de Jesus, que
é animada pelo Espírito e que é
chamada a testemunhar aos
homens o projecto libertador do
Pai.
São João colocou o Dom do
Espírito Santo no dia da Páscoa.
Os Sinais (“anoitecer”, “portas
fechadas”, “medo”) revelam a
situação de uma Comunidade
desamparada, desorientada e
12insegura.
Jesus aparece “no meio deles”
e deseja-lhes a “PAZ”. Confia a
Missão: “Como o Pai me enviou,
eu Vos envio”. “ Soprou” sobre
eles e falou: “Recebei o Espírito
Santo”.
- Nessa perspectiva, Páscoa e
Pentecostes são partes do mesmo acontecimento.
* A preocupação dos evangelistas não foi escrever uma
crónica histórica, mas uma
catequese sobre o Mistério Pascal e a Igreja. Afirmam a mesma
coisa, expressando-se numa
linguagem diferente.
Para Lucas: A Igreja é uma
Comunidade que nasce de
Jesus, é animada pelo Espírito e

O Pentecostes continua
Diante desse facto grandioso,
talvez invejamos a sorte dos apóstolos e esquecemos que o Pentecostes continua em nossa vida e
na vida da Igreja...
- Em Nossa Vida houve um
Pentecostes: o CRISMA, quando
recebemos a plenitude do Espírito
Santo para cumprir nossa missão...
- Na Vida da Igreja, que nasceu
no Pentecostes e continua a ser
recriada pelo Espírito. O Espírito
Santo é a alma da Igreja.
O cristão é um enviado: “Como
o Pai me enviou, eu também vos
envio”.

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Domingo de Pentecostes - Ano B

Vinde, Espírito Santo
Com a festa do Pentecostes,
recordamos o Espírito Santo e o
final do tempo pascal.
Pentecostes era uma festa já
existente no Antigo Testamento que
era agrícola... religiosa... celebrada
50 dias após a Páscoa.
Inicialmente, em agradecimento a
Deus pelas colheitas, depois o povo
começou a celebrar nela a ALIANÇA,
o dom da LEI no Sinai e a constituição do Povo de Deus, facto
acontecido 50 dias depois da saída
do Egipto...acompanhado de trovões, relâmpagos, trombetas, vento
forte...
O Pentecostes cristão é descrito
nas leituras bíblicas de um modo
diferente e até divergente:
São Lucas faz coincidir o Pentecostes cristão com o Pentecostes
judaico...para mostrar que o Espírito
é a Lei da Nova Aliança e que, por
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ele, se constitui um Novo Povo de
Deus. Por isso, relata o Facto
entre raios e trovões, inspirandose na narrativa do Sinai.
- Os apóstolos estão reunidos...
trancados numa casa...O fogo do
Espírito reparte-se em forma de
línguas sobre cada um deles.
E eles saem do cenáculo e, em
praça pública, começam a falar
do Cristo ressuscitado, com
grande entusiasmo e sabedoria.
É a primeira e grande manifestação missionária da Igreja. E
seus missionários são os doze
apóstolos.
- E o povo espantado se
questiona: “Como os escutamos
na nossa língua?”
O texto faz-nos lembrar a Torre
de Babel: lá ninguém se entende
mais... Aqui acontece o contrário:
Por obra..(continua na página 4)

Paróquia de Palmeira
Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Salmista: 5; Às 11h00:
Emília Correia, José Silva Matos e
Paula Maciel; Salmista: 1

Intenções de Missas
2.ª F- 01: às 19h30: terço; às
19h50: por
- Pais (Delfim e Laurinda Rosa )
de Ana Maria Lopes
- Pais (Nicolau e Glória) de Emílio
Serra
4.ª F- 03: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Maria Carmo M. Neiva m.c. filho
Marinho
- Manuel Fernandes da Cruz m.c.
neta Paula
6.ª F- 05: às 19h30: terço; às
19h50: Eucaristia por:
- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
- Aniv. Laura Miranda da Silva
m.c. filha Carminda
Sábado – 06: Às 11h00:
casamento (César e Sílvia),
cantado pelo coral Jovem;
Às 18h00: Eucaristia por:
- Aniv. Carlos Filipe m.c. pais
- Aniv. Manuel S. Vale m.c. viúva
- Aniv. José Fernandes fangueiro
m.c. irmã Maria
- Aniv. Maria Adelaide Baltasar
m.c. cunhada Ana
Domingo – 07: Às 8h00 pelas
Almas m.c. Associação;
Às 11h00: pelo Povo

Junta-te a nós
Passeio aos Açores - 5 dias
A paróquia de Palmeira, em conjunto
com a de Curvos, vai realizar de 1 a
5 de Outubro (2 dias de fim de semana + 1 feriado do 5 de Outubro) um
passeio aos Açores (ilhas Terceira e
S. Miguel, principais), a fim de tomar
contacto com um dos locais mais
procurados do mundo, para sa-borear
maravilhas da natureza fasci-nante e
dos seus encantos que se-duzem
estrangeiros e portugueses.É como
ir lá fora sem sair cá de dentro.
Reconhecendo ser das viagens mais
caras, ainda que ao alcance de todas
as bolsas, a mesma fica por 950,00•,
tudo... mas tudo incluído.
Abertas inscrições para quem quiser,
das duas freguesias ou de fora.
Aos cantores de ambas as freguesias será feito um abatimento
significativo, a suportar pelas paróquias como prémio da sua entrega à
causa da música nas celebrações
eucarísticas. Devem contactar,
quanto antes, com o Pároco Padre
Armindo, telefone 967011188

Servir o Altar 6/7 Junho
Sábado- 06: Às 18h00: Acólitos:
Grupo 4 do 10.º ano + 2 do 9.º ano
Leitores: Liliana Monte, Tiago
Santos e Ivone Rosa.
Domingo- 07: Às 8h00: leitores:

Venda de Velas
Para as procissões: copo e vela:
0,40•. O copo não desgasta, pois
é de plástico. Saídas às 21h00.
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Paróquia de Curvos
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Januário R. Martins, Sidónio R.
3.ª F- 02 em S. Torcato, às 19h30: Martins, Maria Aurora Martins e
estrada.Propriedade de Marcelino
terço; às 19h50: Eucaristia por:
Lemos e Herdeiros.
- Almas m.c. Associação
- José António Silva Martins m.c. Leilão no adro da Igreja, dia 7 de
Junho, às 15h00
irmão Miguel Ângelo
5.ª F - 04: às 19h30: na Rateira,
Jardins de Infância
terço; às 19h50:
(S. António e Curvos)
- A S. Bento m.c. M.ª Fátima Rocha
(Inscrições para próximo ano)
- Senhora de Fátima m.c. Amélia
Local: Secretaria da Escola António
Cruz
Correia de Oliveira entre as 9h00 e as
Sábado – 06: Às 19h15 por:
- Aniv. Augusta Oliveira Martins m.c. 16h30 (tempo lectivo) ou 9h00 às
filha Ana
12h00 e das 14h00 às 17h00, durante
- 30.º dia por Amâncio Faria Venda as férias.
m.c. sobrinha Ângela
Documentos: Fotocópia do BI ou
- António Freitas e Dr. Carlos m.c.
Cédula; Fotocópia do cartão de
Elisa Viana
Utente do aluno; Fotocópia do cartão
Domingo – 07: Às 9h30 por:
- Ao Santíssimo Sacramento m.c. de Beneficiário da Segurança Social;
Confraria
Duas (2) fotografias (escrever o nome
Atenção: precedida de Adoração e
do aluno por trás); Boletim de Vacinas
procissão, a partir das 8h30
(não fazer fotocópia)

Intenções de Missas

Servir altar 6/7 Junho

Sábado - 06: acólitos: grupo 4 + 2
do 8.º ano. Leitores: Patrícia
Valverde, João Peão e Sara Patrícia
Vale Faria
Domingo- 07: Às 9h30: Acólitos:
André Garrido e Sara Garrido;
Leitores: Manuela Freitas, Rui e
Manuela Barroso

Irmãs Hospitaleiras de Braga

Vêm cá no dia 6 de Junho (sábado),
estando previsto falarem um
"pouquinho" ao Povo na Eucaristia,
reunindo-se em seguida com o Grupo
de Jovens META e com os crismandos
do 10.º ano da Catequese, no Salão.
Presença obrigatória em tal reunião
para o 10.º ano, a fim de tomarem
Leilão de Terreno
Prédio rústico, de cultura, área de contacto com outras realidades. Se
1.600 metros quadrados, situado no possível também as respectivas
local de Lenteira.,a confrontar com Catequistas.
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