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N.º  1029 – Semanas de  2 a 8 de Agosto  de 2010

Domingo XVIII do tempo Comum - Ano C

Ao criar-nos, Deus designou o
casamento e a família como a
mais fundamental das relações
humanas.

Na sociedade moderna, consta-
tamos famílias em conflito, desa-
gregadas, arrasadas pela negli-
gência e o abuso.

O divórcio tornou-se palavra co-
mum, significando miséria e du-
reza para os muitos milhões de
suas vítimas. Muitos homens nun-
ca aprenderam a ser esposos e
pais devotados. Muitas mulheres
estão fugindo de seus papéis da-
dos por Deus. Pais que não têm
nenhuma ideia do que é educar
os filhos, outros que se furtam a
essa obrigação, deixando filhos
sem qualquer preparação.

“Lar, doce lar” já não é senão
uma ilusão vazia. Já não há nada
doce ou seguro num lar, onde há
abuso, traição e abandono. Mor-

Continuação da Página 1
...assim unidos pelo casa-

mento gozam do privilégio de
terem filhos. Deus ordenou a
Adão e Eva que os tivessem.
Só que...

- A paternidade solteira, que
está em moda, é um afasta-
mento dos planos de Deus. E
terá consequências desastro-
sas para o futuro.

- Esse futuro já está a ser mi-
nado pelo hedonismo, erotismo
e prazer desenfreado. Procura-
se e pratica-se o sexo, em to-
das as formas de o conseguir,
não olhando ao recato que tais
actos de privacidade e intimida-
de nos devem merecer.

- Ao paternalismo de solteiros
está a suceder o ajuntamento
de solteiros, através das uniões
de facto que, inicialmente ain-
da traziam filhos à sociedade,
mas agora, já só trazem dores
de cabeça aos pais que, para
além do mais, ainda têm que
manter o filho, a companheira
e mais alguns amigos.

- À custa do emprego, vai-se
para o estrangeiro trabalhar ou
para as universidades estudar
e leva-se a companheira, o
companheiro, partilhando a
mesma casa e a mesma cama.
E vai-se dizendo: “é normal,
hoje em dia, que assim seja”.

Pais, onde estão os ensina-
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Pais, os vossos filhos não vos darão netos
reram as famílias. Porquê?

Vou apresentar, na minha
óptica, algumas causas:

A família começa e termina no
casamento...”o que Deus uniu,
não o separe o homem”.

Deus aprovou as relações se-
xuais apenas dentro do casa-
mento. São necessárias, são
saudáveis, são obrigatórias para
os dois, abençoados por Deus
em matrimónio.

Relações sexuais fora do casa-
mento, são proibidas. Como tam-
bém o são entre pessoas do mes-
mo sexo. Deus não criou Adão e
João. Ele fez uma mulher. As re-
lações sexuais antes do casa-
mento, mesmo entre pessoas
que pretendam vir a casar, são
proibidas pela moral. Como tam-
bém relações extra-conjugais.

Os casais ..(continua na pág. 4)

mentos que destes aos vossos fi-
lhos? Onde estão os compromis-
sos assumidos para com a Igreja,
na altura dos sacramentos, do Cris-
ma e mais não sei? Onde estão as
convicções religiosas? Será que a
vida é só prazer? Só facilitismo?
Só curtir? Só erotismo?

Não nos admiremos, portanto,
que a mentalidade moderna afas-
te a natalidade e dificulte o nasci-
mento de filhos. Não tanto por ra-
zões económicas, que também as
há, mas sobretudo pela comodida-
de, pelo prazer, pela independên-
cia, pelo curtir a vida, pelo gozar a
juventude.

Sou pároco de duas freguesias.
Uma com mil famílias e outra com
250. Numa tenho 1049 pessoas
com idades compreendidas entre
18 aos 35 anos, idade mais apro-
priada para a fertilidade. Estamos
em finais de Julho e fiz apenas 4
(quatro) baptizados neste ano, nes-
sa freguesia (Palmeira).

Outra  (Curvos), com 217 pesso-
as com idades compreendidas en-
tre os 18 e os 35 anos, ainda não
fiz qualquer baptizado este ano.
Para onde vai a nossa sociedade?
Para onde vais Portugal? Quei-
xamo-nos das preocupações da
Segurança Social e da ameaça que
sobre a mesma paira da sua
insustentabilidade no futuro?
Estamos a ser um País de velhos.
Quando mudará esta tendência?

Vamos entrar num período de defeso



dos trabalhos  feitos pelos utentes no
Curso de Férias, com os seguintes
horários:  Sábado das 16h00 às 20h00
e domingo das 10h00 às 13h00´
2. O Centro encerra as suas activida-
des  lectivas no dia 6 de Agosto  e
reabre a 2 de Setembro. Desejamos
boas férias para todos.

Inauguração do espaço

envolvente ao Polidesportivo
Como é de conhecimento público, a
Junta de Freguesia de Curvos, realizou
obras de requalificação do espaço
envolvente ao Polidesportivo e
construiu dois edifícios de apoio às
actividades desportivas. Concluídas
que estão as obras, chegou a tão
desejada hora de as inaugurar e de as
colocar ao dispor da população.
Será no domingo, dia 8 de Agosto, às
11h00, com a presença do Sr.
Presidente da Câmara.

Comunhões de filhos de
Emigrantes

(vem da página de Palmeira )
Como de costume serão no dia 15 de
Agosto, na Eucaristia das 11h00.
Creio que não chegarão a meia dúxia
os participantes nesta comunhão.
Ainda bem, pois devem fazê-la no país
onde vão à Catequese e têm a sua vida
cristã.
Haverá a 1.ª reunião preparatória no
dia 6 (6.ª feira) às 17h00, na Sala junto
à Residência Paroquial.
Os interessados devem trazer docu-
mentação em dia e provas de
preparação.
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12Intenções de Missas
2.ª F- 02: às 19h45: Terço; às

20h00: Eucaristia por:
- Pais (Joaquim e Maria) de

António Miranda
- Miguel Oliveira Faria  m.c. Rosa

Torres Cruz Cunha
4.ª F- 04: às 19h45: Terço; às

20h00: Eucaristia por:
- Armindo Vale Gomes  m.c. viúva
- Pais (António e Carolina) de José
Maria Filipe
- Reunião às 21h00  no Auditório
de todas as pessoas, da terra e
fora, que vão à Terra Santa.
6.ª F - 06: às 19h45: Terço; às
20h00: Eucaristia por:

- Ao Sagrado Coração de Jesus
(1.ª sexta-feira do Mês)

- Vitor Neiva e Maria Carmo  m.c.
Deolinda Martins

- 30.º dia por Maria Ângela Vidal
m.c. Confraria

Sábado – 07:  Às 18h por:
- Pai (Albino) de Maria Alice Alto

Martins
- Pais (Sebastião e Lucinda) de

Amélia Ferreira
Domingo – 08:   Às 8h00:  - Povo
Às 11h00 :
- Aniv. António Dias M. Oliveira

m.c. cunhada Teresa
. Aniv. Idalina Fernandes Faria

m.c. filho Fernando
- Cecília e Laurinda Fernandes

Pereira  m.c. Luisa Capitão
Às 12h15 : Baptizados

 Servir altar 7 e 8 Agosto
Dia 7 de Agosto: 18h00: Carla
Ivone, Luis Filipe Oliveira e Márcia
Barroso
Dia 8 de Agosto:
8h00:  Rosa Martins, Carlos Faria,
Isabel Barros
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Paróquia de Palmeira

   3.ª F- 03: às 19h45 (S. Torcato ):
terço; às 20h00: Eucaristia por:

- Almas  m.c. Associação Almas
- Albino Santos Vale  m.c. viúva

(Valentina)
5.ª F- 05: às 19h45 na Rateira : ter-

ço; às 20h00: eucaristia por:
- Aniv. Joaquim Matos Silva  m.c.

irmão Alberto
- António Joaquim e esposa Corina

m.c. Ana Margarida Gonçalves
Sábado – 07:  Às 19h15:
- Às 12h00:  Casamento (na Igreja)

(Carlos Miguel e Sandra Melro)
- Às 14h00:  Casamento na Capela

da Rateira (Micael e Andreia, de
Palmeira)

Às 19h15:
- Aniv. Amâncio Faria da Venda

m.c. irmão Rogério
- Ao Sagrado Coração de Jesus (da

1.ª sexta-feira)  m.c. Associação
Domingo - 08: às 9h30:
- Ana e Leopoldina Alves Ribeiro

m.c. Maria Augusta R. Gomes
- Aires José Marques  m.c. viúva

Servir altar 7 e 8 Agosto
Sábado- 7:  às 19h15: acólitos:
Grupo Isaias (da Paula  5.º ano),
Leitores:  Patrícia Valverde, João
Peão e João Pedro Barroso

Domingo- 08: Às 9h30: Manuela
Viana, Rui e Manuela Barroso

Centro Social
1. O Centro informa que nos dias
30 de Julho e 1 de Agosto  estará
patente ao público uma exposição

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas11h00: Diana Brito, João Cepa, Natália

Brito; Salmistas:  Sílvia, Gracinda

Ida dos Idosos a Fátima
A Câmara Municipal de Esposende, no
âmbito do Programa “Conviver para
Viver” vai proporcionar aos idosos do
concelho a Festa do Idoso, nos dias 15
e 17 de Setembro. Esta iniciativa tem
como finalidade comemorar o Dia do
Idoso e proporcionar aos participantes
momen-tos de convívio e de lazer.
Curvos  irá no dia 15 de Setembro, jun-
tamente com Marinhas, Mar, Belinho,
Antas e Forjães.
Palmeira de Faro  irá no dia 17,
juntamente com Vila Chã, Gandra,
Gemeses, Fão, Fonte Boa, Apúlia, Rio
Tinto e Esposende.
As inscrições deverão ser feitas na Sede
das Juntas de Freguesia, quanto antes.

Viagem à Terra Santa
Abertas novas inscrições

Adiada 3 dias por exigência das
autoridades Israelitas (agora 30 de
Agosto a 6 de Setembro), acabaram por
desistir 3 casais, pelo que é possível
inscrever de preferência mais 2 casais
que queiram viajar connosco nesse
altura. Seríamos assim o bonito numero
de 55 pessoas. Qualquer interessado
deve falar com o Pároco urgentemente.

Recomeçaremos as edições
semanalmente

Após um mês em que tirámos o boletim
apenas quinzenalmente, vamos reco-
meçar a sua edição todas as semanas,
conforme tem sido usual até aqui,
excepto em casos muito pontuais.

Comunhões de filhos de
Emigrantes

(ver página de Curvos )


