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

Retiro para adolescentes
do 10.º ano

O arciprestado de Esposen-
de, através do departamento da
Catequese, planeou 2 retiros
para adolescentes do 10.º ano,
que se preparam para o Crisma.

Serão ambos no Seminário da
Silva (Barcelos), nos dias 8 a 10
de Maio e 5 a 7 de Junho (de 6.ª
à noite, a domingo depois do
almoço).

Serão orientados pelo Padre
Delfim, ajudado por uma equipa
da Catequese.

O custo (que inclui hospeda-
gem de 2 noites, e todas as
refeições de sábado e domingo,
bem como a participação nas
actividades) é de 50 euros.

Para Palmeira e Curvos, as
paróquias suportam 10 euros
por inscrição. Os restantes
devem ser da responsabilidade
de cada um, recorrendo a fami-
liares, padrinhos ou amigos.

Sem carácter obrigatório para
receber o crisma, seria bom que
aparecesse um bom número de
candidatos a inscreverem-se até
ao dia 20 de Abril , junto do
Pároco ou catequista. Porque há
limite de inscrições de 30 parti-
cipantes por cada retiro, as se-
lecções serão feitas por ordem
de chegada.

Como se depreende, vai haver
inscrições de todas as paróquias.

Bendito o que vem em nome
do Senhor! A liturgia de hoje,
Domingo de Ramos, abre as
celebrações pascais.

 Encontramo-nos entre a
multidão que acorre festiva à
entrada de Jesus em Jerusalém,
cidade santa, e, seguidamente,
somos convidados a escutar a
dolorosa paixão que dá a res-
posta definitiva à pergunta que
atravessa todo o Evangelho:
quem é Jesus?  É, portanto,
neste Domingo de contrastes
que também a nós se propõe
que nos pronunciemos a favor
de Jesus com verdade e fran-
queza, para, ao contrário da
multidão, não passarmos do
“Hossana” ao “crucifica-o”.

 Estamos dispostos a percorrer
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com Cristo o mesmo caminho do
amor?

No seu aparente fracasso, o
caminho de Jesus manifesta-se na
total obediência à vontade do Pai.
Se até os discípulos, em vez de O
compreenderem, o atraiçoaram,
como podemos nós presumir que
seremos fiéis, ofuscados como
andamos por mil luzes que nos
prometem uma felicidade passa-
geira? Ousaremos fixar o olhar
em Cristo,  pelo menos nestes
dias santos? Ousaremos cami-
nhar até ao pé da cruz para que
em nós renasça uma fé mais
madura? Ou ficaremos mais uma
vez pelas boas intenções?
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Domingo de Ramos - Ano B

Do triunfo à morte...da morte à vida

Dada a seriedade de tal ini-
ciativa, devem levar Bíblia e ob-
jectos de higiene pessoal, sendo
o uso do telemóvel restringido
apenas para casos urgentes, po-
dendo usar os telefones dos res-
ponsáveis entre as 13h30 e as
14h30 (hora do almoço) e entre as
20h30 e as 21h00 (hora do jantar),
para os telefones que serão
divulgados com antecedência, mas
que desde já se adiantam:

Padre Delfim:  962601317
Catequista Celina:  960435811
Catequista Cristina:  933281766
P. Manuel Martins:  933438412

Semana Santa
Um Deus que ama o homem

Tendo cada vez mais presente o
tipo de morte que ia sofrer, Jesus
foi capaz de não voltar para trás e
fez a vontade do Pai, deixando-nos
o legado de um enorme gesto de
Amor. Enquanto Cristãos somos
chamados a viver a memória
destes acontecimentos dando-
lhes espaço físico e temporal nas
nossas vidas, para que na oração
e meditação destes mistérios
sejamos capazes de realizar cada
vez mais gestos concretos de amor.
Que, ao assumir cada novo
projecto, sejamos capazes de
repetir a frase de Isaías: “tornei o
meu rosto duro como pedra, e sei
que não ficarei desiludido”. Não
como um sinal de indiferença mas
de não querer olhar para trás e
avançar.
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 07: na Rateira , às 18h45:
terço; às 19h00:  Eucaristia por:

- Pelas almas  m.c. Associação
4.ª F - 08: às 21h00:  Via Sacra

Pública, organizada pelos Jovens
5.ª F - 09: às 18h45:  na Igreja ,

terço; às 19h00:  Ao Santíssimo
Sacramento, intenções de:

- Adosinda; Emília Miranda; Céu
Barbosa; Amélia Carvalho (também
a S. Bento); Augusta Matos da Silva
e Firmino Martins Silva

Sábado – 11:   Às 19h00 (Vigília
Pascal). Eucaristia por:

- Padre Ãngelo  m.c. afilhada; por
Padre Brás  m.c. Maria Chaves
Rodrigues; por Padre Pires Afonso
m.c. Pároco;  por Padre Domingos
m.c. sobrinha Céu

Domingo – 12:   Às 8h15  por:
- Pais e marido (Ervino, Raínha e

António) de Manuela Viana.
No fim iniciar-se-á a...

 Visita Pascal
...Presidida pelos cunhados

Fernando Lima Dias e Prof.ª Manuela
Freitas, apenas com interrupção de
cerca de meia/uma hora na Casa do
Sr. Zeca da Seca e esposa Glória.

Servir altar 11/12 Março
 Sábado - 11: acólitos:  grupo 1 + 2
do 8.º ano. Leitores:  Patrícia
Valverde, Paulo Henrique Martins,
Céu, Tiago Freitas e Paula Jesus
Domingo- 12:  Às 8h15:  Acólitos:
André Garrido e Sara Garrido
Leitores: Manuela Viana, Fernando
Lima Dias e Manuela Barroso

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 06: às 19h45: terço; às
20h00:  Eucaristia por:

- Pai (Manuel) de José P.  Venda
- Pai (José) de Ana Maria Santos
- Avós (Manuel e Conceição) de

Rosa Torres Cruz
4.ª F- 08: às 19h45:  terço; às

20h00:  Eucaristia por:
- Mário Faria Neves  m.c. mãe
- Mãe e avós (Dolores e Maria)

de Noémia Meira
- Padre Brás, Júlia Brás e filho
m.c. Maria Brás
5.ª F - 09: às 19h45: terço; às

20h00: missa ao Santíssimo
Sacramento, intenções de:

- Lurdes Passos Faria; Teresa
Torres Lima; Lurdes Chaves; Maria
Auxília Fernandes Silva (também
pelas Almas); Deolinda Martins;
Isabel Lima Faria; Alice Azevedo e
Dina Cardoso

6.ª F- 10:  Dia de Jejum e
Abstinência.  Não haverá nada na
Igreja. Cerimónias desse dia na
Igreja de Esposende, a partir das
15h30, com o canto da Paixão e
adoração da Cruz. Confissões lá
das 10h00 às 12h00.

Sábado – 11:   Às  21h00:  Vigília
Pascal:

- Aniv. Manuel Fernandes da
Cruz  m.c. Associação

- Pais (José e Maria) de Rosária
- Amélia da Fonte Azevedo  m.c.

pesoas amigas
Domingo – 12:  Às 8h00 por:

- Aniv. Mãe do Pároco
- Aniv. António L. Alves  m.c. Carla
- Aniv. Albertino F. Lima  m.c. irmã
- Aniv. M. Sofia F. Lopes  m.c. filho
- Aniv. Isilda M.Pinheiro  m sobrinho
- Aniv. Manuel Marques Oliveira

m.c. cunhada Teresa
- Às 19h30: em S. António:  Povo

Servir altar 11/12 Abril
 Sábado- 11: Às 21h00: acólitos:
Todos do 8.º ano das Catequistas
Celina e Sílvia; Leitores: Liliana
Monte, Paula Correia Dias,  e mais 3
do 8.º ano, ou catequistas. (total 5)
Domingo- 05:   Às  9h30:  leitores:
Teresa Santos, Sargento Santos e
Rosa Martins; Às 19h30: voluntários

Visita Pascal
Com 4 cruzes, com saída às 13h00
Cruz n.º 1:  Presidida por Eng.º
António M. Rossas e esposa Paula:
Itinerário:  Igreja, Faro, Rôxa, Rio do
Eido (incluindo Augusta Alves e genro
Abílio), Passadiço, Bairro Alto, Túnel
da A28, Góios (cerca das 16h30?),
Rua do Faro, Camões, Loteamento
Neca da Lima, S. António, Rua 13
de Junho, Barral de Baixo.
Cruz n.º 2:  Presidida por Carlos
Alberto F. Alves e esposa Ana Maria.
Itinerário:  Santa Baia, Susão, Agra,
25 de Abril, até cabina
Cruz n.º 3:  Presidida por Pároco:
Itinerário:  Rua Padre Pires Afonso,
Rua Dr. Fonseca Lima até Loteamen-
... (continua na página de Curvos)
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Grupo de Jovens META
1. Organizaremos a Via Sacra Pública,
na 4.ª feira, dia 8, às 21h00, com saída
da Igreja e chegada ao olocal do
costume, mas com itinerário diferente.
2. Do mesmo modo, este domingo, dia
de Ramos e Dia mundial da Juventude,
pensamos fazer algo de diferente na
Eucaristia. Pensamos acolher a
procissão de entrada no adro com
palmeiras e coisas do género.
3. Nesse dia visitaremos os idosos,
levando-lhes o "ramo" benzido.

Continuação de Palmeira
tos (para quem quiser), Rua João San-
tos, Terroso, Eira d'Ana Norte até casa
da Capela, Rua prof.ª Samarina, Sr.
Desamparados, Valentim Ribeiro, Car-
valho até Casa Alves, até Jardim,
Carlos Vila Chã e S. António)
Cruz n.º 4:  presidida por Fernando
Cruz (continência...Eh!)  e Esposa Olga.
Itinerário:  Rua da Bouça do Abade,
Eira d'Ana S, indo para S. António pela
Laura Neves. Às 19h30:  Recolha das
Cruzes na Alameda de S. António,
junto ao Cruzeiro, cantando até à
Capela, onde haverá Eucarisita.

Visita aos doentes e idosos

e Bênção de Casas Novas
Palmeira:  Irei visitar os doentes e
idosos na 2.ª feira, dia 6, das 14 às
16h30; Curvos:  dia 7, 3.ª feira, das 14
às 16h30. Benzerei casas novas,
para quem quiser , excepto T erroso
e Eira d'Ana Norte (Visita Pascal)
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