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 ...o Apóstolo João, possamos
afirmar: “Deus é amor, “nós co-
nhecemos e cremos no amor
que Deus nos tem".. Quem en-
contra Cristo e estabelece com
Ele um relacionamento de ami-
zade, acolhe a própria Comu-
nhão trinitária na sua alma,
segundo a promessa de Jesus
aos discípulos: “se alguém me
tem amor, guardará a minha
palavra; e o meu Pai o amará e
Nós viremos a ele e nele fare-
mos morada” (Jo 14, 23)».

É um Deus que estabelece
comunhão  e familiaridade com
seu Povo.

Vem ao encontro dos homens,
fala com eles,  indica-lhes cami-
nhos seguros de liberdade e de
vida, está sempre atento aos
problemas dos homens, inter-
vém no mundo para nos libertar
de tudo aquilo que nos oprime
e para nos oferecer perspecti-
vas de vida plena e verdadeira.

Ser baptizado é estabelecer
uma relação pessoal com a
comunidade trinitária . Os dis-
cípulos recebem a missão de
introduzir todos os homens  na
família de Deus .

A celebração da festa da
Trindade não é um convite para
decifrar o Mistério de um Deus
em três pessoas, mas um con-
vite para contemplar Deus que
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Deus é Família e comunhão
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Celebramos hoje a Santíssima
Trindade. A fé ensina-nos que há
um só Deus em Três Pessoas
distintas: Deus manifesta-Se-nos
como comunidade de amor, divino
Três em Um. Ele, que não criou o
Homem para a solidão, propõe-
nos o Seu próprio mistério como
caminho de comunhão. E isto tem
implicações na nossa fé, pois não
só ninguém se salva sozinho,
como a vida eterna, longe de um
diálogo de solidões, nos promete
esse mesmo estar em comunhão
com os irmãos e com Deus.
Procuremos, nesta Eucaristia,
interrogar-nos sobre o lugar que
ocupa a Santíssima Trindade nas
nossas vidas, pedindo a Deus, Pai,
Filho e Espírito Santo, que nos
ajude a tê-lo mais presente no
nosso dia-a-dia.

Diz o Papa Bento XVI, na sua
encíclica  "Deus é Amor"

«Neste domingo que se segue
ao Pentecostes celebramos a
solenidade da Santíssima Trin-
dade. Graças ao Espírito Santo,
que ajuda a compreender as
palavras de Jesus e orienta para
a Verdade completa, os fiéis
podem conhecer, por assim
dizer, a intimidade do próprio
Deus, descobrindo que Ele não
é solidão infinita, mas comunhão
de luz e de amor, vida doada e
recebida num eterno diálogo
entre o Pai e o Filho, no Espírito
Santo Amante, Amado e Amor,
para citar Santo Agostinho.
  Neste mundo, ninguém pode
ver Deus, mas foi Ele mesmo
quem se fez conhecer a fim de
que, com...(continua na página 4)

é Amor   e vive em comunhão de
pessoas e  nos convida a parti-
cipar da vida íntima de Deus.

Diz o prefácio da missa deste
dia: e, proclamando que sois o
Deus eterno e verdadeiro,  ado-
ramos cada uma das pessoas,
na mesma natureza e igual
majestade”.

Esse Mistério é algo tão subli-
me, que supera nossa capaci-
dade de compreender, mas po-
demos e devemos crescer no
conhecimento de Deus...

Porque Deus nos ama, Ele quer
que participemos ainda mais de
perto de sua vida de amor. O
próprio Cristo nos apontou o
modo:

“Se alguém me ama, guardará
as minhas palavras; e meu Pai o
amará e nós viremos a ele e
faremos nele a nossa morada...”

Que verdade consoladora: a
nossa pessoa ser um Templo
da Trindade...

A Santíssima Trindade é a
melhor Comunidade . Nela so-
mos chamados a renovar o nos-
so compromisso baptismal,  de
ser reflexos da Trindade , sinais
de comunhão , partilha e espe-
rança, num mundo tão dividido,
individualista e desesperançado.

 Crer na Trindade é viver a fé
profundamente e experimentar
pessoalmente o Amor do Pai .
Quem crê na Trindade é também
solidário com os homens .
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 Paróquia de Palmeira

Intenções de Missas
3.ª F- 09 em S. Torcato , às 19h30:

terço; às 19h50:  Eucaristia por:
- Aniv. António Joaquim Gonçalves

m.c. filho José Manuel e Teresa
- Aniv. Manuel Martins Dias Faria

m.c. filha Margarida
5.ª F - 11: às 9h30:  na Igreja:
- Aniv. Cecília Brás  m.c. Maria

Rodrigues
- Aniv. João Luis B. Dias  m.c. mãe
Sábado – 13:   Às 19h15 por:
- 30.º Dia por José Lima Faria  m.c.

Associação das Almas
- Pelas Almas  m.c. Associação
Domingo – 14:   Às 9h30  por:
- Aires José Marques  m.c. netas

Daniela e Patrícia
- Manuel Augusto G. Silva  m.c. filhos

 Servir altar 11, 13 e 14 Junho
 Quinta-feira - 11: acólitos:  grupo 4

+ 2 do 9.º ano. Leitores:  Patrícia
Valverde, João Peão e Sara Patrícia
Vale Faria;

Sábado-13:  às 19h15: Catequista da
1.ª classe (festa do Pai-Nosso), Paulo
Henrique Ribeiro e Paula de Jesus;
Domingo- 14:  Às 9h30:  Acólitos:
Jovens META;  Leitores: Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória Afonso

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

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 08: às 20h30: terço; às
20h50: por (em S. António)

- Aniv. Paulino Martins de Lima
m.c. filha Ana

- Pais (Nicolau e Glória) de Emílio
Serra

3.ª F- 09: às 20h30: terço; às
20h50: por

- Pais (João e Rosa) de Júlia G.
Fernandes

- Sogros (António e Carolina) de
Alice Afonso

4.ª F- 10: às 20h30: terço; às
20h50: por:

- Aniv. Armindo V. Gomes  m. viúva
- Laurentino Gomes Rosa  m.c.

filha Lurdes
5.ª F- 11: missas na Igreja
Às 8h00: Aniv. Manuel Gonçalves

de Lima  m.c. filha Maria José
Às 10h45: pelas intenções das

crianças e pais da 1.ª comunhão
6.ª F- 12:  às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Amândio S. Lopes  m.c. irmãs
- Pais (Manuel e Maria) de Deo-

linda Fernandes Sá
Sábado – 13:  Às  Às 18h00:

Eucaristia por:
- José Gomes Ferreira e esposa

(Maria Lurdes)  m.c. filho António
- Maria do Carmo Neiva  m.c. viúvo
Domingo – 14:  Às 8h00 pelo

Povo ; Às 11h00: na Capela de S.
António: devotos de S. António e
Intenção dos festeiros

Servir Altar 11, 13, 14 Junho
Quinta- 11:  Às 8h00: Acólitos:
voluntários Leitores : Pais e

Catequistas da 1.ª comunhão
Sábado - 13:  às 18h00: Acólitos:
Grupo 5 do 10.º ano e 2 de 9.º ano;
Leitores:  Márcia Barroso, Tiago
Santos Silva e Catarina Faria
Domingo- 14:   Às 8h00:  leitores :
Celina, Armindo e Maria Afonso;
Salmista: 2 ; Às 11h00:  Paula
Maciel, Cabo Lima e Sílvia Meira;
Salmista: 3

Avisos da Catequese
1.ª Comunhão:
- Confissões para adultos  nesta 2.ª
feira, dia 8, às 21h00, na Igreja.
Estarão presentes 3 confessores.
Quase à mesma hora decorre em S.
António a novena da festa.
As crianças da 1.ª comunhão
confessam-se comigo (pároco) no
mesmo dia às 18h15
- Encontro do pároco  (só do páro-
co) com as crianças da 1.ª comu-
nhão: 3.ª feira , às 18h15
- Eucaristia da 1.ª Comunhão:  5.ª
feira, às 10h45. Há um fotógrafo pa-
ra todos, mas cada qual poderá trazer
o seu, que se deve apresentar ao
Pároco antes do início da  cerimónia.
1.ª Classe: Festa do Pai-Nosso:
Sábado, dia 13, na missa das 18h00.
4.ª Classe; festa da Palavra:
Sábado, dia 20, na missa das 18h00

Reunião Pais e Catequistas
dos 7.º ano  (Profissão de Fé) e 10.º
Ano  (Crisma): Dia 11 (5.ª feira -
feriado) , às 20h30, na Sala grande
do Centro Paroquial e em simultâneo.
Entrada  pela subida da Rua do
Centro Paroquial.....(continua página 3)
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com as segundas melhores ilhas do
mundo para turismo.Ir lá é como ir lá
fora sem sair cá de dentro.
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 fre-
guesias  será feito um abatimento
significativo, a suportar pelas paró-
quias como prémio da sua entrega à
causa da música nas celebrações
eucarísticas. Devem contactar, quanto
antes, com o Pároco Padre Armindo,
telefone 967011188

Vacina anti-rábica para caninos
Todos os caninos, com idades a partir
dos 3 meses, devem ser levados à
vacinação, de acordo com locais, dias
e horas a seguir mencionadas;
Palmeira:  dia 12 (6.ª feira), às 18h00,
no caminho do Ferrador
Curvos:  dia 15 (2.ª feira), às 19h00,
no cruzamento da Padaria. Cobrança
de taxas (• 4,40?).

Última hora
Crisma Interparoquial

Dadas as dificuldades provenientes da
diocese, com a falta de bispo
disponível para o dia 4 de Julho
(aguarda-se a nomeação dum novo
bispo auxiliar), avisa-se que tudo leva
a crer que o Crisma Interparoquial,
para nós a celebrar em Vila Chã, será
às 14h30 do dia 25 de Julho, presidido
pelo Sr. Arcebispo D. Jorge Ortiga.


