posta de nossa parte, professemos
publicamente nossa fé.

Continuação da 1.ª página
..plicar os pães, mas compar-tilhar o
nosso com os irmãos...
Os pães e os peixes, colocados à
.
disposição
de todos, representam os
bens que a comunidade possui.
Não se trata somente de doar dinheiro, roupas e alimentos; mas pôr
à disposição da comunidade os dons
da inteligência, competência, e outras qualidades que Deus distribuiu
para cada um de nós.
Quando todas essas “riquezas”
forem recolhidas em comum e
colocadas ao serviço da vida, então
acontecerá o milagre: haverá fartura
para todos.
Jesus condena o desperdício: o que
sobra na mesa de muitos é o que
12
falta
na mesa de outros...
Caros amigos, em toda a missa,
Cristo continua a alimentar o povo de
Deus, com o alimento de sua Palavra e o do Pão da Vida, para que
não desfaleçamos em nossa caminhada de retorno à casa de Deus
Pai...
O que significa a Missa para ti?
Buscamos nela um alimento na
Palavra de Deus e no Pão da vida
para fortalecer a fé, e assim viver
sempre mais unido na grande família
dos filhos de Deus? É um sinal de
comunhão? Estamos juntos ou
unidos?
O que fazemos na missa? Um
actor ou um espectador? Assistes
ou participas?
Enquanto Deus aguarda uma res-

Liturgia do dia 6 de Junho
X Domingo tempo Comum
Uma mãe viúva assiste à morte do
unico filho.
Mas...sendo trágica a história, teve
um final feliz.
O cortejo da vida cruza-se com o
cortejo da morte, em Naím, localidade
perto de Nazaré.
Privada do afecto do marido, vê-se
agora privada de certas economias. Por
isso Jesus diz-lhe: "não chores" E o
milagre aconteceu.
Ressuscitando o filho daquela
mulher, Jesus diz a todos os jovens
de hoje: "Jovem, Eu te ordena: levantate". Ao fazê-lo, Jesus revela-nos a
todos nós o amor maternal de Deus.
Numa perspectiva de fé, cada
encontro com Deus, na conversão, é
sempre um milagre de Jesus.
Assim, a morte já não é o silêncio
definitivo, fazendo irromper uma outra
vida neste mundo, dando sentido a tudo

Atenção, crismandos
Crisma é no dia 4 de Julho
Atendendo a que há indisponibilidade 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.
Palmeira e Curvos vão à celebração de Apúlia às 15h00

-www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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RUMO
e ACÇÃO

Boletim Paroquial

N.º 1021 e 1022 – Semanas de 7 a 20 de Junho de 2010

Domingo X do tempo Comum - Ano C

O melhor dos alimentos
Celebramos há dias a festa de Corpo
de Deus a festa do Corpo e Sangue
de Cristo, a festa popular da Eucaristia... A festa da Comunhão e da
Unidade.
As três leituras bíblicas insistem na
estreita ligação que existe entre
Eucaristia e Vida, entre o Pão que é
Cristo e o pão que alimenta o corpo.
Não é possível entrar em comunhão
com o Corpo de Senhor sem partilhar
com os irmãos o pão material.
Não podemos repetir seu gesto da
última ceia, de unidade e partilha, e
alimentar sentimentos de desunião,
ganância, preconceito, egoísmo.
O gesto de “dividir nossos bens com
quem precisa” exige de nós muito
mais solidariedade do que o simples
gesto de dar de comer ou mandar para
a paróquia roupas que não usamos
mais...
Não é compreensível celebrar o gesto
que significa sacrifício e dom da vida,
união com Cristo e com os irmãos, e
fomentar divisões, cultivar discórdias
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e manter desigualdades!
Quem celebra o rito do “partir o pão”
nestas condições, adverte São Paulo,
“come e bebe a própria condenação”
(1 Cor 11,28-29), reduz o sacramento
a uma mentira.
Lucas explica o que significa “partir
o pão” no dia do Senhor.
Jesus acolheu as multidões e
começou a falar-lhes do Reino”.
É o que acontece na liturgia
dominical:
O celebrante acolhe os fiéis com a
saudação da Paz e em seguida na
liturgia da Palavra, anuncia-lhes o
Reino de Deus.
“Dai-lhes vós mesmo de comer...”
Se antes (na missão) os havia
enviado para repartir o pão da palavra,
agora confia-lhe o pão material.
Aquele que se fez pão, e multiplicou
os pães no deserto, envia-nos para
que sejamos multiplicadores do amor,
sensíveis para com os sofredores.
Não está em nossas mãos o privilégio de multi..(continua na pág. 4)

Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
1.ª Semana (em S. António)
2.ª F- 07: às 20h15: Terço; às
20h30: Eucaristia por:
- António e Maria Miranda e pais
m.c. Maria do Carmo
3.ª F- 08: às 20h30: terço e às
20h30: Eucaristia com homilia:
- Aniv. Paulino Martins de Lima
4.ª F- 09: às 20h15: Terço; às
20h30: Eucaristia por:
- Aniv. José Alves dos Santos m.c.
nora Maria Paz e filha Cecília
5.ª F - 10: Dia de Portugal: às
20h15: terço; às 20h30:
- Aniv. Armindo V. Gomes m.c. viúva
- António F. Cruz e Manuel C.
Carvalho m.c. Rosa Cruz Carvalho
6.ª F - 11: às 20h15: Terço; às
20h30: Eucaristia por:
- 30.º dia por Paulo Ricardo Vasco,
falecido em França
- Aniv. Manuel Gonçalves Lima
m.c. filha Palmira
Sábado – 12: Às 18 (Igreja) por:
- Aniv. Carlos Filipe m.c. pais
- Pelo Povo m.c. Pároco
Domingo – 13: Às 8h00:
- Aniv.Sogros (Paulo e Adelaide) de
António Laranjeira
Às 11h00, em S. António: missa
de Festa, com sermão.
De tarde não haverá sermão

2.ª Semana

Sábado – 19: Às 12h00:
Casamento de Diogo e Margarida
Laranjeira (Coral dos Jovens)
Às 18h00: - Aniv. Maria Alves Chaves
m.c. filha Ana
- Ao Santíssimo m.c. Luisa Capitão
Das 15h00 às 17h45 horas: auditório
alugado ao Jardim de S. António, para a
festa dos seus finalistas
Domingo - 20: às 8h00 missa pelo Povo
e aniv. José Martins dos Santos m.c.
viúva (Paz)
Às 10h45: Profissão de Fé dos
adolescentes do 7.º ano. Intenções de
quem está em festa e seus familiares.
Às 12h00 (final): Baptizados

Programa da festa S. António
5.ª feira (dia 10):
À noite: 1.ª dia de Arraial em S.
António, dedicado aos grupos da terra:
danças, marchas infantís e concertinas

6.ª feira (dia 11):
2.º dia de Arraial em S. António,
dedicado ao Folclore (presença de 3
ranchos Folclóricos)

Sábado (dia 12):
À noite: 3.º dia de Arraial em S.
António, com a presença do Agrupamento Musical/Norte (Vila Real) e noitada de S. António até à 1h00 da manhã

Domingo (dia 13):
8h00: na Igreja, Eucaristia dominical
11h00: na Capela, Eucaristia cantada
com sermão

2.ª F- 14: não há Nada
Domingo de tarde
4.ª F- 16: às 19h30: terço; às às 14h00: entrada da B.Música Belinho
19h45: eucaristia por:
às 14h15: entrada da Banda de Música
- Aniv. Albertina do Rosário m.c. de Moreira da Maia
amiga Celeste
6.ª F- 18: às 19h30: terço; às às 14h30: entrada do grupo de Bombos
do Externanto Infante D. Henrique,
19h45: eucaristia por:
(continua na
- Aniv. Rosa D. G. Jesus m. filhos Ruilhe, Braga
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Paróquia de Curvos
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pelas Bandas
Das 19h30 - 21h30: descanso jantar.
De 2.ª a 6.ª feira: não haverá
Das 21h30 - 23h30: concerto Bandas
Eucaristia
- Ás 23h30: despedidas das Bandas e
Sábado – 12: Às 19h15 por:
- Aniv. António Joaquim Gonçalves Sessão de fogo de encerramento.
m.c. cunhada Ana Maria
Festa da Palavra (4.ª classe)
- Aniv.João Luis B. Dias m.c. mãe
Avisa-se que a festazinha da Palavra
Domingo – 13: Às 9h30:
para a 4.ª classe será no dia 19 de
- Aniv. José Martins de Lima m.c. Junho, na Eucaristia das 19h15.
sobrinho Augusto

Intenções de Missas

Cursos de Educação e
Formação de Adultos (EFA)

2.ª Semana
3.ª F- 15: às 19h30 em S. Torcato):
terço; às 19h45: Eucaristia por:
- Aniv. Valentim Fernandes Martins
m.c. filha Elvira
- Almas m.c. Associação Almas
5.ª F- 17: às 19h30 na Rateira: terço; às 19h45: eucaristia por:
- Aniv. Amélia Pereira Freitas m.c.
nora Manuela
Sábado – 19: Às 19h15 por:
- Pais (Evaristo e Amélia) de Idalina
Chaves Silva
Domingo - 20: às 9h30:
- Aniv. Joaquim Chaves Amorim
m.c. mãe
- Pais (Joaq./Olívia) de A. Boucinha

A Zendensino/Escola Profissional de
Esposende informa que se encontram
abertas as inscrições para frequência
dos Cursos Educação e Formação para
Adultos EFA (9.º e 12.º ano) a iniciar
em Junho de 2010.
Para mais informações telefone para o
253968353/ 937598580/ 937598581 ou
use o mail cno@zendensino.pt

Preparação C. solene
Palmeira: semana de 14 a 19, todos
os dias às 20h30.
Curvos: semana de 21 a 26, todos os
dias às 20h30

Servir altar 5 /6 de Junho

Reunião Crismandos

Sábado- 12: às 19h15: acólitos:
Grupo Malaquias (da Filipa 6.º
ano), Leitores: da Natália (8.º ano)
Domingo- 13: Às 9h30: Acólitos:
Par de voluntários (mesmo casados);
Leitores: Manuelas e Rui Sameiro

2.ª feira, dia 14, às 21h15. Com a presença não obrigatória de pais mas
obrigatória dos crismandos e catequistas. Será em Palmeira, também
para os de Curvos e à mesma hora.

Continuação Pagina Palmeira

Confissões para
Comunhões e Crisma

Santo António

(Para Palmeira e Curvos)

Das 15 às 16 horas, concerto de Na Igreja de Curvos, dia 17 (5.ª
apresentação das Bandas
feira) das 19h00 às 20h00
- Às 16h00: Procissão
- Das 17h30 às 19h30: concerto Próxima semana não há boletim
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