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N.º  1018 – Semanas de  17 a 23 de Maio  de 2010

Domingo da Ascensão - Ano C

Celebramos hoje a festa da Ascen-
são do Senhor... Os últimos momentos
de Jesus junto aos apóstolos e a volta
de Cristo ao Pai...

As leituras bíblicas descrevem o
facto.

Não nos devemos deter nos detalhes
diferentes e até contraditórios. A
Intenção não era informar o lugar, a
forma e o tempo da Ascensão, mas
responder à expectativa da comuni-
dade cristã primitiva, que esperava
ansiosamente a segunda vinda de
Cristo.  O importante não será saber
“quando”, mas cumprir hoje a Missão...

  A 1ª Leitura  sublinha a Vinda do
Espírito Santo e o Testemunho dos
discípulos “até aos confins do mundo”.

A Ascensão não é:
- Uma espécie de viagem de

astronauta ao Universo.  O “Céu” não
é um lugar... É estar com Deus...

- Uma festa para olhar o céu, nosso
destino, desligados dos problemas da
vida...

Continuação da 1.ª página
.. da Páscoa, o que parece mais
correcto do ponto de vista teológico:
Ressurreição e Ascensão são ape-
nas formas humanas de falar da pas-
sagem da morte à vida junto de Deus.

A Ascensão
- É o termo da missão terrena

de Jesus , embora continue sua
actuação mediante o Espírito Santo...
- É o Início da missão da Igreja :

Ela deve continuar o que ele começou.
- Fortalece nossa Esperança:

nós saímos de Deus para um dia
voltarmos a Ele...É a fascinante
vocação do homem, elevar-se,
emigrar para um mundo novo...É um
movimento para o alto, um impulso
para o infinito...uma procura da vida
que não tem fim...

  E Jesus, que eleva-se, convida-
nos para esta aventura maravilhosa:
“Subiu não para se afastar da nossa
humildade, mas para nos dar a espe-
rança de que um dia iremos ao seu
encontro, onde Ele nos precedeu”.
- A  Ascensão de Jesus é a pre-

paração da nossa Ascensão:  “Vou
preparar-vos um lugar”, disse Jesus
aos Apóstolos. Jesus preparou esse
lugar, voltando para o Pai... Compete
agora a nós conquistar esse lugar...

E nós enquanto aguardamos a nos-
sa Ascensão,  não podemos ficar de
braços cruzados, apenas olhando
para o céu. Devemos, sim, cumprir a
ordem deixada por Cristo: “Vós sereis
as minhas testemunhas...”

Qual o caminho?
Não nos apegando às coisas da

terra. ...Nossa Pátria definitiva não é
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a terra... é o céu...
Sendo “testemunhas” de Cristo...

pregando o evangelho e administrando
os sacramentos... “Ide... pregai...
baptizando...”

Esperando a vinda do Espírito
Santo pela Oração: “Permanecei na
cidade, até que sejais revestidos da
força do alto”.

 Assim a Vida da Igreja não começa
com a Acção, mas com a Oração,
junto com Maria, a Mãe de Jesus...

A festa de hoje:
- fortalece-nos a esperança pelo

destino que nos aguarda...
- mas também nos lembra que a

nossa missão hoje é continuar  o
projecto de Jesus.

Será que não poderíamos também
ser advertidos pelos anjos de Deus:

“Por que ficais aí parados, de braços
cruzados, olhando para o céu ?”

Não é o momento de olhar ao nosso
redor e... iniciar a Missão?

Fui a Fátima e vi o Papa
Vi um Papa sorridente, com olhar tími-
do mas firme, um intelectual no meio
dos intelectuais e simples, dentro de
todos os problemas da Igreja e do
mundo, apontando mais pistas morais
do que denunciando males da Igreja e
da sociedade, um Papa que não é tão
artista e mediático como seu ante-
cessor, um Papa que não tem nada
que ser como João Paulo II, um Papa
que me vai surpreendendo pela
positiva, um Papa para o nosso tem-
po, porque o nosso tempo precisa de
Papas como Bento XVI, embora re-
conheça que precisou no passado dum
Papa como foi o João Paulo II.

- Um facto isolado. Faz parte do
Mistério Pascal.

- Não é um facto acontecido 40 dias
após a Ressurreição: o número é
simbólico. É o tempo que prepara os
apóstolos para a Missão...

A Ascensão é:
- Um convite para seguir o caminho

de Jesus, olhando para o futuro e
entregando-nos à realização  do
projecto de salvação e libertação, que
Ele veio apresentar e passou para as
mãos da Igreja, animada pelo Espírito
Santo.

A 2ª Leitura  anuncia o sentido
profundo e actual que tem a Ascensão
do Senhor para a Igreja e para cada
cristão.

O Evangelho  de Lucas termina com
o episódio da Ascensão. Na despedida,
Jesus define a Missão dos discípulos
no mundo.  Ao contrário dos “Actos”,
Ressurreição, Aparições e Ascensão
são colocados, aqui, em Betânia, no
mesmo dia...(continua na página 4)

Olhar para o Céu, sem deixar de olhar para a Terra
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12Intenções de Missas
2.ª F- 17: às 20h30:  Terço ; às

20h50:  Eucaristia por:
- Avós (Joaquim e...) de Fernando

Portela
- Mário Faria Neves  m.c. mãe

  4.ª F- 19: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:
- Aniv. Manuel Augusto Saleiro Cruz
m.c. esposa
- Aniv. Antónia M. Lima  m. filha Maria
 6.ª F - 21: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:

- Aniv. Alfredo Silva Alves  m.c. viúva
- Aniv. Maria Leo. Neiva  m.c. pais
- Aniv. Eduardo Pinto Monteiro

m.c. filha Olívia
Sábado – 22: Às 12h00: casa-

mento (Carlos e Câtia). Cantado
pelo Coral Jovem/Adolescente

Às 18h00  por:
Aniv.  Maria Idalina Peres Filipe

m.c. filha Manuela
Aniv. António Gonçalves Chaves

m.c. filhas Rosa e Justina
Atenção: às 21h30 , em Esposen-

de (Salão): conferência "a Família
e a Fidelidade à Palavra".  Todos

Domingo – 23:   Às 8h00:  Povo
Às 10h40: Terço; Às 11h00:

 Reuniões de Catequese
Hoje, sábado, dia 15,  Às 14h45:
3.ª classe; às 15h30:  7.ª classe.
Prsença de pais e Catequistas
destas classes.  Objectivo: analisar
a idoneidade de quem pretende fazer
a 1.ª comunhão e a solene.

Servir altar 22/23 Maio
Sábado 22: Grupo Abel:

Acólitos  Catequista Celina (8.º ano)
e Leitores  10.º ano (Cat. Sandra)

Domingo- 23:   Às 8h00:  Leitores :
Maria Afonso, Armindo e Celina;
Salmista: 1; Às 19h00: Leitores:  Paula
Maciel, Cabo Lima e Sandra ou...
voluntários... Salmista: 2

Promessas a S. António
Andores disponíveis, dado que 5 já têm

dono e já não constam desta lista: S.
António, S. Sebastião, Santa Eufémia,
Santa Luzia, outro (especificar qual).

.Viagem à Terra Santa
Abertas mais inscrições

Tendo surgido mais inscrições do que
as inicialmente previstas, e para tornar
possível que cerca de 10 pessoas que
se inscreveram condicionalmente para
além das 54 previstas, a organização
(Agência de Viagens Paxtur) exige que
se inscrevam ainda mais 15 pessoas,
para além dessas 64 inscritas.
Assim, quem quiser ir visitar a Terra
Santa de 27 de Agosto a 3 de Setembro,
por 1.200 euros (tudo incluído), poderá
contactar o Pároco de Palmeira/Curvos
até ao final de Maio. De contrário, as 10
inscritas condicionalmente não irão.

Encontro de Clubes da Floresta
O Município de Esposende acolhe no

dia 21 de Maio (6.ª feira) o “X Encontro
Distrital de Clubes da Floresta”, que
contará com a presença de cerca de
1200 alunos e 120 professores. Trata-
se de um evento anual, um convívio entre
alunos dos vários Clubes da Floresta do
distrito de Braga, que inclui a realização
de percursos pedestres.

Um dos percursos inicia-se junto à
Fonte das 3 bicas, seguindo pela Rua
de St.ª Ovaia até aos depósitos de água
e, seguidamente, para S. Lourenço.
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Paróquia de Palmeira

 3.ª F - 18: Na Igreja: às 20h30:
Terço; às 20h50: Eucaristia por:
- Almas  m.c. Associação
- Pais (Joaquim e Maria) de Idalina
Santos
  5.ª F - 20: Na Igreja às 20h30:
Terço e mês de Maria. Eucaristia:
- Pais (Albino e Maria) e sogros de
Alice Dias
Pais de Maria Gonçalves Rodrigues
Sábado – 22:   Às 19h15 por:
- Pai (Joaquim) de Rosa Mota
- Pais (Domingos e Maria) de João
Carlos Costa Lima
Domingo – 23:   Às 9h30 :
- Aniv. Raínha Rodrigues Martins
m.c. filho Sérgio
- António José S. Martins  m.c. mãe

Servir altar 22 /23 de Maio
Sábado- 22:  às 19h15: acólitos:
Grupo Caím (da Filipa  6.º ano),
Leitores:  Grupo da Manuela Viana
(9.º ano)

Domingo- 23: Às 9h00: Acólitos:
Par de voluntários (mesmo casados);
Leitores:  Céu, António Sá e Licínia
Martins.

Mês de Maria
Procissão de encerramento

... "Quem tiver outra ideia, comu-
niquem-na e será equacionada" (do
boletim anterior). E houve alguém
que deu outra sugestão, que acatei
"Tendo acabado de ler o boletim
desta semana, sobre a procissão de
encerramento do mês de Maria, se
eu entendi bem e uma vez que pede
sugestões...

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas Não me parece muito agradável a ideia

de começar e terminar no mes-mo lugar
(capela), fazendo assim um percurso
bastante grande. Porque não, saida da
igreja, S.Torcato, Sorge, Abelheira,
Rateira?"
Como disse...é aceite a ideia.

Colectas do mês de Abril
Dia 4 de Abril: 220,00•
Dia 11 de Abril: 110,00•
Dia 18 de Abril: 83,18•
Dia 25 de Abril: 93,81•
Sagrada Família: 29,09•

Total: 535,08•
Obs: claramente , a crise instalou-se
entre nós e na Igreja.

Reunião pais e catequistas de
alguns anos da Catequese

Amanhã, domingo, dia 16 , haverá
reuniões para pais e catequistas de
algumas classes da Catequese.

Concretamente:
Às 20h45:  3.ª classe; às 21h15:  7.ª e
8.ª classes.
Objectivos:  avaliar juntamente com as
respectivas catequistas a preparação
das crianças e adolescentes e
respectiva admissão à festa das suas
comunhões. Por isso as catequistas
destas classes devem estar presentes

Viagem à Terra Santa
Ver idêntico aviso na página an-
terior de Palmeira, com aplicação
nesta freguesia de Curvos e
noutras de pessoas interessa-
das em se inscreverem ainda.
Motivos: leia na página anterior

a
O Risco de ser Pároco


