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N.º  1020 – Semanas de  31/5 a 6 de Junho  de 2010

Domingo da Santíssima Trindade - Ano C

Desde pequenos, aprendemos de
nossos pais a fazer o sinal da cruz e
chamar a Deus:  de Pai, Filho e Espírito
Santo.

Assim com toda a naturalidade,
estávamos invocando  o mistério mais
profundo de nossa fé e da vida cristã:
mistério da Santíssima Trindade, cuja
festa hoje celebramos.

Mais tarde, na catequese,  apresen-
taram-nos o mistério da Trindade como
um exemplo clássico de coisa
incompreensível. “É um mistério”!...

O que é um Mistério?
- Na natureza, existem muitos

mistérios que hoje não conhecemos e
que um dia poderão ser desvendados.

- Em Deus, o mistério nunca poderá
ser totalmente compreendido, pela
grandeza de Deus e pela nossa
pequenez... mas podemos e devemos
crescer no conhecimento desse
mistério.

O que é então a Trindade?
A Santíssima Trindade é o Mistério

Continuação da 1.ª página
.. ttodos os pecadores.

- A 3a leitura  esclarece a missão
do Espírito Santo:   completará a
obra do Pai e do Filho, para que
possamos aderir plenamente  ao
projecto do Pai e à obra salvadora do
Filho.

 O Código do Catecismo da
Igreja Católica afirma:

“Deus deixou vestígios desse
mistério na Criação e no Antigo
Testamento, mas a intimidade de
Deus Trindade constitui um mistério
inacessível à inteligência humana e
até mesmo à fé de Israel...Esse
mistério foi revelado por Jesus Cristo
e é a fonte de todos os outros
mistérios”.

Só Cristo  nos revelou claramente
essa verdade:

- Fala constantemente do Pai:  até
nos ensinou a rezar: “Pai Nosso...”

- Promete muitas vezes o Espírito
Santo:  “quando vier o Espírito da
Verdade, ele vos conduzirá à plena
Verdade”

Quando se despede, no dia da
Ascensão, afirma: “Ide... e baptizai
em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.”

- É um convite a também viver
em comunhão.. . em comunidade...

  “Pai, que todos sejam um, como
eu e tu somos um...”

  A Trindade é o modelo da
comunidade sonhada por Deus.

 A Festa da Trindade
- Não é apenas uma oportunidade

para falar da Trindade...
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- É um convite para contemplar
Deus ,  que é amor, que é família, que
é comunidade e que criou os homens
para os fazer comungar nesse mistério
de amor.

Deus não é um ser solitário que vive
sozinho perdido no infinito. O princípio
do Amor é o Pai. Sua realização
concreta está no Filho Jesus. A
perpetuação desse amor é o Espírito
Santo.

 É a festa da Comunidade , pois a
Trindade é a melhor das comunidades.
É um momento para as comunidades
cristãs renovarem sua Aliança

- É a festa do Baptismo , que nos
tornou participantes da vida da
Trindade. Hoje somos chamados a re-
novar o nosso compromisso baptismal
de ser reflexos da Santíssima Trin-
dade, sinais de comunhão.

Quanto mais nos esforçarmos para
viver em comunhão, de partilha e de
esperança num mundo tão dividido,
individualista e desesperançado,
melhor entendemos o Mistério da
Santíssima Trindade.

Atenção, crismandos
Crisma é no dia 4 de Julho
Atendendo a que há indis-

ponibilidade por parte dos 3 bispos
ao serviço da diocese, para que o
Crisma possa ser no dia 3 de
Julho, conforme vem sendo desde
há muito anunciado, o mesmo
passa para o dia 4 (domingo) de
Julho, de tarde. A diferença é só
de um dia, mas há que acautelar
os afazeres desse dia.

A melhor Comunidade
de um só Deus em três pessoas.  É
uma comunidade de amor vivida pelo
Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo:

- Deus Pai (Criador) que manifesta
sua bondade e amor  na  beleza e na
harmonia das coisas criadas.

- Deus Filho (Jesus): Foi enviado ao
mundo pelo Pai,  para nos oferecer a
vida em plenitude... Ensinou-nos a
viver o grande projecto de Deus: viver
o amor.  E por amor, deu-nos sua vida
para a nossa Salvação.

- Deus Espírito Santo: renova
continuamente na Igreja a salvação
iniciada por Cristo.

As Leituras ajudam-nos a entender
melhor esse tema central da fé:

- A 1a Leitura  fala do Pai e da sua
obra criadora. Põe em acção seu
projecto: cria o universo com “Sabe-
doria” e Amor...

- A 2a Leitura  apresenta a obra do
Filho, que realiza o projecto da
Salvação. Ele torna-se “um de nós”,
para justificar.(continua na página 4)
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12Intenções de Missas
2.ª F- 31: às 20h30:  Terço ; às

20h50:  Eucaristia por:
- Pelas almas  m.c. Rosa Maria

Loureiro e Lurdes Chaves
4.ª F- 02: às 19h45: Terço; às

20h00: Eucaristia por:
- Aniv. José Gonçalves Fangueiro
m.c. irmã Maria
- Pais (Manuel e Maria Júlia) de
Maria Arminda Miranda
   5.ª F - 03: Dia Santo.
- 8h00: Por Abílio Nogueira e seus
pais (Baltasar e M.ª Conceição)
m.c. Manuela Nogueira
- 11h00:  Festa da 1.ª Comunhão:
- Às 16h30:  Encerramento dos
Lausperenes arciprestais em
Apúlia,  com procissão com estan-
dartes de todas as Paróquias , sob
a presidência do Sr. Arcebispo.
6.ª F - 04: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:

- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
- Armindo Almeida e António

Pereira Lima  m.c. Isabel Faria
Sábado – 05:  Às 18h00  por:
- Aniv. Júlio Silva  m.c. sob. M. Paz
- Laura Mir. Silva  m. filha Carminda
- Aniv. Maria Adelaide Baltasar

Costa  m.c. cunhada Ana
- Festa do Pai-Nosso  (1.ª classe)
Domingo – 06:   Às 8h00:  Pelas

Almas  m.c. Associação
Às 11h00: - Aniv. Manuel Silva do

Vale  m.c. viúva
- Tias (Rosa, Joaquina e Maria) de

Rosa Chaves
 Servir altar 5/6 de Junho
5.ª feira:  voluntários e Catequese
Sábado 05: Grupo Samuel: Acó-
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Paróquia de Palmeira

 3.ª F - 01: Na Capela S. Torcato:
às 19h45: Terço; às 20h00 :
Eucaristia por:
- Almas  m.c. Associação
- Albino L. Sá e irmã Alzira)  m. Elvira
  5.ª F - 03: Dia Santo.
- 9h30:  festa da 1.ª Comunhão.
Missa por Augusta Pereira Martins e
Jesuíno S. Faria  m.cunhada Isabel
- Às 16h30:  Encerramento dos
Lausperenes arciprestais em
Apúlia,  com procissão com estan-
dartes de todas as Paróquias , sob
a presidência do Sr. Arcebispo.
 Sábado – 05:   Às 19h15 por:
- Ao Sag. Coração Jesus (da 1.ª
sexta-feira)  m.c. Associação
- Aniv. Augusta O. Martins  m.c. filha
- Festa do Pai Nosso  (1.ª classe)
Domingo – 06:   Às 9h30 :
- Ao Santíssimo m.c. Confraria
Atenção:  precedida de Adoração e
Procissão

Servir altar 5 /6 de Junho
Sábado- 29:  às 19h15: acólitos:
Grupo Malaquias (da Filipa  6.º
ano), Leitores:  da Natália (8.º ano)

Domingo- 30: Às 9h30: Acólitos:
Par de voluntários (mesmo casados);
Leitores:  Manuelas e Rui Sameiro

Festa Pai-Nosso (1.ª classe)
Porque não deverá haver missa na

tarde do dia 12, avisa-se que a
festazinha do Pai-Nosso para a 1.ª
classe será antecipada para o dia 5
de Junho, na Eucaristia das 19h15.

Confissões
Preparando a festa da 1.ª

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas comunhão, haverá confissões na 3.ª

feira, dia 1, das 19h00 às 19h30.
Os de Curvos devem ir a Palmeira,

sendo as crianças transportadas na
Carrinha do Centro às 18h45. Os pais
e/ou familiares devem ir por sua conta.

Centro Social - Curso de Férias
As inscrições para o Curso de Férias,

que terá início do dia 28 de Junho até
ao dia 30 de Julho de 2010, estão
abertas desde o dia 1 de Junho até ao
final do mês.
Grupo Coral Juvenil Curvos no

“V Encontro da Franqueira”

No dia 06 de Junho de 2010 o Grupo
Coral Juvenil de Curvos irá participar no
“V Encontro de Coros da Franqueira”.
Para tal, gostaríamos de contar com a
vossa presença para melhor repre-
sentarmos a freguesia.

Programa
8h30:  Organização dos Coros;
10h00: Missa campal com a parti-
cipação individual de cada Grupo (o
nosso cantará o 1º cântico da Comu-
nhão); 12h00:  Almoço com “farnel”;
14h30: Início da actuação individual de
cada grupo (Igreja do Senhor da Fonte
da Vida – Convento dos Frades);
17h30: Finalização do Encontro e en-
trega de Recordações comemorativas
do Evento;
Final: O Encontro finalizará com todos
os coralistas, cantando em conjunto o
“Hino da Alegria” de Beethoven.  Ana

Continuação de Palmeira
" As 7 maravilhas de Esposende"
.....duas fotografias de cada freguesia
do concelho. Podes escolher as que
mais te agradam, votando. Participa.

litos  da Catequista Cristina Faria (7.º ano)
e Leitores  10.º ano (da Cat. Paula)

- Domingo- 06:   Às 8h00:  Leitores :
Susana Marques, José per. Venda e

Maria Afonso. Salmista : 5; Às 11h00:
Leitores:  Sara Dias, Cabo Lima e Paula
Maciel. Salmista: 1

Festa do Pai-Nosso (1.ª classe)
A festazinha do Pai-Nosso para a 1.ª

classe será antecipada para o dia 5 de
Junho, na Eucaristia das 18h00.

Promessas a S. António
Andores disponíveis: S. Sebastião,

Santa Eufémia, Santa Luzia, outro (qual?)

Confissões
Preparando a festa da 1.ª comunhão,

haverá confissões na 3.ª feira, dia 1, das
19h00 às 19h30.

Os de Curvos devem vir a Palmeira,
sendo as crianças transportadas na
Carrinha do Centro às 18h45.

10.º Ano da catequese
Início do Retiro:  6.ª feira, dia 4: saída

de junto da Igreja, em duas carrinhas, às
20h45. Regresso:  domingo, de tarde, por
volta das 17h00. Participação obriga-
tória  para todos.

.Vamos tentar salvar a Tânia
Domingo, dia 6 de Junho, das 10h00 às
17h00, no Quartel dos Bombeiros, vai
haver recolha de sangue para inscrição
de dadores de medula óssea, a fim de
tentarmos salvar a Tânia Torre Silva, do
lugar de Faro, desta freguesia.
Se tens entre os 18 e os 45 anos,
comparece a acção tão humanitária.
As 7 maravilhas de Esposende
 www.7maravilhasesposende.com , é
o site na Internet, com (continua pág. 3)


