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...de Moisés, 10 mandamentos
no Sinai. Mas os rabinos criaram
613 mandamentos e milhares de
prescrições. Jesus resume toda
a lei do Antigo Testamento em 2
mandamentos: amor a Deus e
ao próximo.

E no fim da vida fala de um só
mandamento: “Este é o meu
mandamento: amai-vos uns aos
outros, como Eu vos amei...”

- O Evangelho de hoje não é
apenas um discurso para os
apóstolos  reunidos no Cenáculo
para a última ceia, mas um dis-
curso que o Ressuscitado dirige
hoje do céu para todos os discí-
pulos. É um resumo...uma sínte-
se de muitas coisas em poucas
palavras... Cada frase abre-nos
um mundo... Cada afirmação tem
uma riqueza imensa.

Mas se quisermos resumir num
pensamento central, poderíamos
dizer que todas se resumem no
AMOR.

Os discípulos são “amigos” de
Jesus: “Já não vos chamo
servos, mas amigos...”

Amigo é muito mais que um
servo, um colaborador. É um
confidente,  com o qual existe u-
ma comunhão de vida, de planos
e ideais...Um Deus com senti-
mentos humanos nobres e
profundos.

- A Iniciativa é de Jesus: “Não
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Amai-vos como Eu vos amei
A liturgia convida-nos a con-

templar o amor de Deus, mani-
festado na pessoa, nos gestos e
nas palavras de Jesus, e dia a dia
tornado presente na vida dos
homens  pela acção dos discí-
pulos de Jesus.

Na 1ª Leitura Pedro na casa de
Cornélio anuncia Jesus e sua
acção salvífica. Cornélio e sua
família acolhem o anúncio e são
baptizados.

- A Salvação, oferecida por
Deus através de Jesus Cristo,  e
levada ao mundo pelos discípu-
los, não é um património dos ju-
deus  ou dos cristãos oriundos do
judaísmo, mas é um dom desti-
nado a todos  os que têm um co-
ração aberto às propostas de
Deus..

Na 2ª leitura, São João mostra
que “Deus é amor”. É uma das

definições mais profundas e
completas de Deus.

Deus mostrou-nos o seu Amor,
enviando o seu Filho, para nos
salvar. Cristo mostrou em gestos
concretos o amor de Deus pelos
homens.

Se Deus é amor, o amor deve
ser também uma realidade sempre
presente na vida dos “filhos de
Deus”.

No Evangelho, Jesus definiu aos
discípulos o caminho a percorrer:
testemunhar o amor de Deus no
meio dos homens. (Jo 15,9-17)

O texto faz parte do discurso da
despedida na última ceia. É o
último discurso de Jesus aos
discípulos, antes de ser preso.
São as últimas recomendações
aos seus “amigos”, antes de partir.

Deus tinha dado aos hebreus,
através ....//..(continua na página. 4)

fostes vós que me escolhestes,
mas fui eu que vos escolhi”.

O Amor partiu dele, não de nós.
Desse amor, nasce a vitalidade e

a amplidão da sua Missão.
Baseada nisso, a resposta dos

discípulos torna-se fecunda em fru-
tos duradouros. Consequentemen-
te, a oração deles ao Pai também
será ouvida, porque feita em nome
de Cristo.

A Igreja é a “comunidade de
amigos”,  que acolhem o convite de
Jesus e colaboram na missão de
testemunhar ao mundo o Amor do
Pai, com alegria e entusiasmo.

O melhor testemunho em Deus
em quem acreditamos  e da Boa
nova que anunciamos é nossa
comunhão.

- Os “amigos de Jesus” devem
amar como Ele amou.  A prova
concreta que amamos é a obser-
vância dos Mandamentos: “Quem
me ama, guarda os meus manda-
mentos...Este é o meu manda-
mento: que vos ameis uns aos
outros como Eu vos amei”.

- Amar como Ele, é tornar visível
em nós o amor de Deus...

- Amar como Ele, é amar também
os “amigos” de Jesus...

- Seremos “amigos de Jesus”,
quando somos testemunhas  desse
mundo novo que Deus quer
oferecer aos homens e  que Jesus
anunciou na sua pessoa, nas suas
palavras e nos seus gestos.

continuação da 1.ª página
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 Paróquia de Palmeira

Intenções de Missas
3.ª F- 19 na Igreja , às 20h45:

terço; às 21h00:  Eucaristia por:
- Almas  m.c. Associação
- 7.º Dia por José Lima Faria
5.ª F - 21: às 20h45:  na Igreja ,

terço; às 21h00:
- Avós (Serafim e Felícia) de Salete

Silva
- Bernardina Alves Lomba  m.c.

Maria Chaves Rodrigues
Sábado – 23:   Às 19h15 por:
- A S. Bento  m.c. Francisco M.

Martins
- A S. Bento e Santa Luzia  m.c.

Ana Lima Matos
- À Senhora de Fátima  m.c.

Raínha Pereira
Domingo – 24:   Às 9h30 (aten-

ção à hora) por:
- Aniv. Raínha Rodrigues Martins

m.c. filha Elisa
- Padre Ângelo  m.c. afilhada

 Servir altar 23/24 Maio
 Sábado - 23: acólitos:  grupo 2 +

2 do 7.º ano. Leitores:  Sara Patrícia
Vale Faria, João André Gonçalves
Oliveira e Filipa Valverde

Domingo- 24:  Às 9h15:  Acólitos:
Luis Amorim e Luis Garrido;
Leitores: Céu Afonso, António Sá e
Licínia Martins

Dadores de Sangue
Este domingo, dia 17, das 9h00 às
12h30, na Sede da Junta de

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 18: às 20h45: terço; às
21h00: por

- Aniv. Antónia Martins de Lima
m.c. filha Maria

- Avós (Manuel e Antónia) de
Manuel Jesus Lima

4.ª F- 20: às 20h45:  terço; às
21h00:  Eucaristia por:

- Aniv. Manuel Augusto Saleiro
Cruz  m.c. esposa

- Aniv. Francisco Vilas Boas
Loureiro  m.c. sobrinho Fernando

-  Aniv. Maria Leonilde Lopes Neiva
m.c. pais

- Aniv. Alfredo Silva Alves  m.c.
viúva

6.ª F- 22:  às 20h45:  terço; às
21h00:  Eucaristia por:

- Aniv. Maria Idalina Peres Filipe
m.c. filha Manuela

- Aniv. António Gonçalves Chaves
m.c. filha Justina

Sábado – 23:  Às 12h00:
Casamento (Tânia e Alberto)
cantado pelo Coro dos Adultos.

Às 17h35:  Mês de Maria; às
18h00:  Eucaristia por:

- A santa Rita de Càssia e pelas
Almas  m.c. Maria Conceição
Lima

- Amélia da Fonte Azevedo  m.c.
Ana Lima

Domingo – 24:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 10h00: Adoração; às

11h00: Eucaristia  ao Santíssimo
(cantada)  m.c. Confraria do Senhor

Servir o Altar 23/24 Maio
Sábado- 23: Às 18h00: Acólitos:
Grupo n.º  2 do 10.º ano + 2 do 7.º
ano (da Maria Arminda Santos);
Leitores: Ana Paula Correia Dias,
João Lomba Cepa e Luisa Capitão
Domingo- 24:   Às  8h00:  leitores:
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros; Salmista: 1; Às 11h00:
Rosa Martins, João Cepa e Sílvia
Meira; Salmista:  2

Peregrinação arciprestal à
Senhora da Guia

Este domingo, dia 17, como vem
sendo hábito de há 8 anos para cá,
vai realizar-se a Peregrinação anual
do Arciprestado de Esposende (todas
as freguesias) à Senhora da Guia.
- Ás 9h30:  concentração junto à Igreja
de Belinho;
- Às 10h00:  início da caminhada;
- Às 11h00:  Eucaristia presidida pelo
Vigário geral da diocese, Cónego
Valdemar Gonçalves.
Estaremos presentes com a bandeira
e não só

Figurados S. António
Pedem para avisar que a pessoa

acostumada dos figurados nas festas
estará nos finais das Eucaristias no
adro, a começar já este sábado e
domingo, a tirar a medida para os
figurados da Festa de S. António.
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freguesia, recolha de sangue para os
hospitais.
Adere a esta iniciativa, continuando ou

iniciando gesto tão humanitária.

Atenção horários de missas
(voltamos ao horário antigo)

Porque a alteração da hora para mais
cedo um pouco, tanto em Palmeira
como em Curvos, não trouxe resultados
positivos, depois deste período
experimental que temos vindo a viver,
voltamos ao horário antigo, ou seja, em
Curvos às 9h30 e em Palmeira (2.ª
missa) às 11h00. Isto ao domingo ,
claro.

Identidade dos cristãos
O Amor é a base e o funda-

mento do cristão; sem amor não
há cristão, nem cristianismo.

- O amor fundado em Cristo su-
pera as divergências, anula as
distâncias, elimina o egoísmo, as
rivalidades, as discórdias. Esse
amor dá aquela fecundidade a-
postólica, que Jesus espera dos
seus discípulos. Só quem vive no
amor pode levar ao mundo o fruto
precioso do Amor.

As nossas comunidades são,
realmente, cartazes vivos que
anunciam o amor, ou são espa-ços
de conflito, de divisão, de luta
pelos próprios interesses, de
realização de projectos egoístas?


