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N.º  1019 – Semanas de  24 a 30 de Maio  de 2010

Domingo de Pentecostes - Ano C

Todo o mundo católico e não apenas
os portugueses e não só, acompanha-
ram com redobrado interesse a visita
Apostólica de Bento XVI a Portugal.

Prometi dedicar este número a essa
visita. Eis os pontos que, resumida-
mente, me tocaram:

1. Diz-nos o livro dos Actos que, no
meio de alguma confusão entre os
apóstolos por causa da circuncisão
aos gentios, aqueles resolveram "subir
a Jerusalém para ouvir Pedro. Este por
sua vez escreveu cartas às comu-
nidades em litígio, o que fez com que
os ânimos serenassem e aquelas co-
munidades ficassem contentes pois
sentiram-se "estimuladas".

Para mim, será esse o resumo da
viagem do Papa a Portugal. Exercendo
a sua autoridade como "humilde servo
da vinha do Senhor, propondo e não
impondo nada, e estimulando os ca-
tólicos para a acção.

2. Assim como Pedro teve que
moldar o seu carácter e deixar de ser

Continuação da 1.ª página
.. tempo de João Paulo II lhe acar-
retou (conservador da fé ) e viu
regressar um Bento XVI sorridente,
simples, terno e acolhedor. Vamos,
a partir de agora, olhar este Papa
com simpatia e deixar de dizer tan-
tas asneiras a seu respeito.

5. A sua Visita a Portugal trouxe
uma lufada de ar fresco e renovador,
apontando para a responsabilidade e
coesão. Destacarei algumas áreas
da sua intervenção:

- Nos jovens:  foram impecáveis
no seu entusiasmo e regressaram
com o Papa no seu coração

- Nas leis civís:  foi claro na dou-
trina tradicional da Igreja, não dando
azo a que se duvide da indissolubi-
lidade do matrimónio nem da nature-
za do mesmo pregando que é "um
homem com uma mulher". O aborto
foi também tema da sua reflexão. Fê-
lo de maneira leve, mas de coração
convicto, sempre ao lado da vida.

- Na parte social:  agradecendo
a acção dos grupos, associações e
Centros, paroquiais ou não, que se
encarregam de debelar a dor do
sofrimento, da solidão, da fome e das
crianças.

A Igreja tem sido sempre social e
a sua acção no campo social está
patente em cerca de 60% das casas
que se encarregam desse sector,
onde o Estado não consegue, não
pode ou não quer chegar.

- No campo da Pastoral:
apostando numa Pastoral de Inova-
ção e não apenas de Manutenção. A
Igreja deve estar em contínuo movi-
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mento e não de braços cruzados a
"assistir" em vez de "participar"

Também neste sector, não se deve
impor nada, mas propor, sendo certo
que ninguém é dono da Verdade.

- Apelou o Papa várias vezes à coe-
rência e ao combate à superfi-
cialidade . Vivemos, de facto, numa
sociedade que não emerge na pro-
fundeza da mensagem e se fica no
superficial: umas missinhas de vez em
quando, umas promessinhas à
"Senhora de Fátima", uma velinha a
Deus e duas ao diabo.

Termino, lembrando o grande mote
do Pontificado de Bento XVI: pela Ra-
zão, chegamos à Fé. Esta não é só
para os simples, crianças ou velhinhos;
mas também para os sábios, os inte-
lectuais, os doutores. Pois pela Razão
(inteligência), chegamos a Deus que
nos dá e robustece a Fé.

                   Obrigados Bento XVI

Pentecostes
Espírito Santo, eterno desconhecido
1. Hoje como ontem, como sempre, o
Espírito Santo continua a ser um
desconhecido.
2. Causas desse desconhecimento:
Falta de formação catequética, falta de
experiência vivencial da sua presença
e acção, abuso de eficácias mágicas
e puramente automáticas e naturais,
dificuldade em entender os sinais da
sua presença, por deficiente
vocabulário adequado.
3. O Espírito Santo não se define,
mas sente-se.  A Igreja é esse Cená-
culo onde o Espírito actua, depois de
encher o coração dos seus fiéis.

O Papa sente a força do Espírito e exerce a autoridade, estimulando

tão "arrogante" ("eu nunca Te
abandonarei, Senhor", disse), assim
os servidores do Reino têm que fazer
um percurso diferente do que estão
talvez a fazer: desde os bispos,  pa-
dres, agentes de pastoral diversi-
ficada, nas dioceses, paróquias,
comunidades.

3. No ainda princípio deste Novo
Milénio, é necessário que a Igreja, em
geral, impulsione a uma grande
purificação dos pecados do "seu
interior" (diz Bento XVI, como dizia
João Paulo II) e se penitencie dos
pecados dos seus filhos, quer sejam
padres, bispos ou outros. Também a
falta de coerência, infidelidades e
lentidões no fazer, têm que ser objecto
dessa mesma penitência.

4. A Visita Apostólica de Bento XVI
serviu de sinal sensível para a
comunhão . Afinal, o povo anónimo
viu chegar um Cardeal Ratzinger com
toda a conotação negativa que o cargo
exercido no...(continua na página 4)
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12Intenções de Missas
2.ª F- 24: às 20h30:  Terço ; às

20h50:  Eucaristia por:
- Amélia Fonte Azevedo e Idalina

Neto  m.c. Teresa Torres Lima
- Tios (Carlos e Cecília) de Isabel

Lima Faria
  4.ª F- 26: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:
- Aniv. Manuel da Cruz Carvalho
m.c. irmã Rosa
- Aniv. Manuel Dias da Silva  m.c.
filha Arminda
 6.ª F - 28: às 20h30: Terço; às
20h50: Eucaristia por:

- Aniv. Isaura Ferreira Neves  m.c.
filha Palmira

- Pais (António e Carolina) de Rosa
Chaves

No auditório (das 15 às 16h00)
Ver título abaixo. Creio poder ser
visto por quem quiser.

Sábado – 29:  Às 18h00  por:
Pais (Joaquim e Virgínia) de Rosa

Boaventura Afonso
Pela mãe (Maria do Carmo) de

Carla Neiva
 Domingo – 30:   Às 8h00:  Povo
Às 11h00: - Aniv. Maria Alice

Fernandes Silva  m.c. pais
- José Joaquim Pereira Faria  m.c.

filha Isabel
Às 21h00: Saída da procissão

de Velas , da Igreja, indo ao extremo
de Palmeira com Marinhas, no lugar
de Goios, e regressando à Capela
de S. António, depois de visitar a
Habitação Social, onde haverá
sermão.

Haverá licença para fogo, em 4
locais:  Junto à Igreja (ao sair), junto
ao Campo de futebol (à ida), junto

2

Paróquia de Palmeira

 3.ª F - 25: Na Igreja: às 20h30:
Terço; às 20h50: Eucaristia por:
- Almas  m.c. Associação
- Pais (Dionísio e Amélia) de Amélia
Carvalho
  5.ª F - 27: Na Igreja às 20h30:
Terço e mês de Maria. Eucaristia:
- Pais (Ervino e Raínha) de Manuela
- Paulo Jorge G. Matos  m.c. irmão
Sábado – 29:   Às 19h15 por:
- Aniv. João Barb. Santos  m.c. pais
- Abílio Sá Viana  m.c. Henrique
Às 21h00:  Saída da Procissão de
Velas da Igreja, S. Torcato, Sorge,
Abelheira, Rateira
Haverá licença para lançar fogo :
Igreja, S. Torcato, Sorge e Rateira
Domingo – 30:   Às 9h30 :
- Aniv. Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
e filha Belmira
- Pais (Nicolau e Glória) de Amélia
Serra

Servir altar 29 /30 de Maio
Sábado- 29:  às 19h15: acólitos:
Grupo Jeremias (da Filipa  6.º ano),
Leitores:  Grupo da Manuela Viana
(9.º ano)

Domingo- 30: Às 9h30: Acólitos:
Par de voluntários (mesmo casados);
Leitores:  Adosinda, Alberto e Elisa
Viana

Continuação da Pág. Palmeira
...evento é no dia 22 de Maio, às

15h00, no Fórum Rodrigues Sam-
paio, com apresentação do Progra-
ma, na qual participam os Pequenos
Cantores de Esposende

 As actividades e eventos distri-

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas buem-se por diversos palcos do

concelho, de que salientamos os palcos
Rodrigues Sampaio, Sala dos Azulejos
do Museu municipal, Casa da Juven-
tude, Escola Secundária Henrique
Medina, Auditório Municipal, Auditório
do Centro Paroquial de Palmeira e
outros.

A nós, toca-nos o dia 28 de Maio,
às 15h00, em que um grupo de 20
meninos da EB1 Torrinha (Porto) e o
Agrupamento de Escolas de Àguas
Santas (Maia) vão desenrolar a peça
"Não me venhas com Histórias" que
consiste em jogar à Cabra-cega
atrapalhando histórias com cantigas.

Recoha de Sangue
(Palmeira)

Este  domingo, dia 23 de Maio, das 9.00
às 12.30 horas, na Sede da Junta de
Freguesia.
Convite a que surjam novos dadores e
que os habituais compareçam.

1.ª Comunhão - Preparação
Palmeira:  3.ª e 6.ª feira, às 18h15.

Na Igreja
Curvos:  4.ª e 5.ª feira às 18h15.

10.º Ano da catequese
(Palmeira)

Terão o seu Retiro de preparação para
o Crisma, no fim de semana de 4 a 6 de
Junho próximo.

Frequência obrigatória para todos.
Casos especiais, serão estudados na
especialidade apenas pelo Pároco.

Viagem à Terra Santa
Ver caixa ao lado, na Página de

Palmeira, com o mesmo título

Mês de Maria

ao extremo com Marinhas (Goios),
habitação social e Junto à Capela (à
chegada)

 Servir altar 29/30 Maio
Sábado 29: Grupo Caím: Acólitos

Catequista Arminda (8.º ano) e Leitores
10.º ano (Cat. Paula)

Domingo- 30:   Às 8h00:  Leitores :
Isabel Figueiredo, Carlos Faria, Isabel

Barros. Salmista : 3; Às 11h00:
Leitores:  Rosa Martins, João Cepa e ...
Salmista: 4

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.

Forum da Educação 2010
O Município de Esposende, através do

pelouro da Educação, organiza o Forum
da Educação 2010, de 22 de Maio a 7 de
Junho.

A abertura do... (continua na Página . 3)
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