
12

Boletim Paroquial

4 1

RRRRR UUUUU MMMMM OOOOO
e e e e e ACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃOOOOO

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

.

N.º  979 – Semanas de 17 a 23 de Agosto de 2009

XX Domingo do Tempo Comum - Ano B

É dado assente que hoje se

fala muito em direitos e pouco em

deveres. Ora, o ser humano é

sujeito de direitos e deveres.

 Porque todos somos filhos do

mesmo Deus e porque tal

estatuto nos torna irmãos e irmãs,

devemos viver em unidade,

empenhados não apenas na

nossa salvação mas também na

dos outros.

É na Eucaristia que, por

excelência, celebramos esta

unidade, comendo do mesmo pão

e partilhando o mesmo entusias-

mo e a mesma fé.

A páscoa dos judeus sempre

foi memorial da libertação da

escravatura egípcia. Ao

comerem a ceia, os hebreus

tomavam consciência de ser o

povo resgatado por Deus. Da

mesma forma, nós, ao comun-

garmos, tomamos consciência

do valor redentor do Mistério

Pascal de Cristo. Na primeira

leitura, a Sabedoria de Deus,

personificada numa dona de

casa, convida os crentes a

participar do seu banquete.

O pão e o vinho, já no Antigo

Testamento, eram tidos como

símbolos que dão a vida em

plenitude

Quem é essa mulher?
 Celebramos hoje (15 de

Agosto) a festa da ASSUNÇÃO de
Nossa Senhora.

É uma verdade de fé definida
pela Igreja em 1950 (Pio XII).

Mas esse facto já era aceite
pelos primeiros cristãos.

Em Jerusalém, há duas igrejas
de Nossa Senhora:

- Da “Dormição”, onde Maria
teria morrido… Na cripta, aparece
sobre uma mesa a “Virgem
adormecida”.

- Do “Túmulo” de Maria, no
Getsêmani, onde Maria teria sido
enterrada.

Ao lado do túmulo uma pin-tura
da Assunção de Nossa Senhora…

Essa festa convida-nos a erguer
o olhar para o céu, onde Nossa
Senhora é glorificada em corpo
e alma, junto de Jesus ressus-
citado,  e onde também nós so-
mos esperados.

As leituras bíblicas da missa
relacionam-se com a festa:

A 1a leitura  fala de um SINAL:
Uma MULHER vestida como o

sol, tendo nos braços um filho,
que um dragão quer devorar...

A Mulher representa a Comu-
nidade na defesa da vida  amea-
çada pelo dragão, símbolo da
Morte.

Semelhante à mulher, vestida
do Sol, Maria é protegida pela
força de Deus e participa de sua
glória.

Na 2a leitura , Paulo afirma que
um dia todos serão glorificados.

A Assunção é prenúncio da
ressurreição final.

O Evangelho apresenta uma

MULHER agraciada por Deus:
Maria visita Isabel para servir e

proclama um Hino de louvor ao
Senhor, pelas maravilhas que Ele
realizou nela e em favor dos
pobres.

Maria Modelo de esposa e mãe, na
família de Nazaré:

O tema da família convida-nos a
promover  os valores humanos e
cris-tãos da família.

Família, fundamento do amor:
A família é o lugar privilegiado

do amor. Nela se realiza a vida de
amor do ser humano, homem e
mulher, criado à imagem e
semelhança de Deus.

 A primeira e mais fundamental
realização do amor é o amor
conjugal. O amor do homem e da
mulher que se doam e se recebem
constituindo assim uma comu-
nidade de amor e vida na plena
comunhão.

Este amor encontra no matrimó-
nio a sua máxima realização.

 A segunda realização do amor,
na comunidade familiar,  é o amor
dos pais pelos filhos, o amor ma-
terno/paterno. Os filhos são os dons
mais preciosos que o casal recebe
de Deus como fruto de seu amor
conjugal.

- A terceira forma do amor vivido
na família é o amor filial.

O amor dos filhos para com os
pais. Nossos pais, nossa família.

 Finalmente, a quarta forma de
amor que encontramos na família
é o amor fraterno, o amor entre os
irmãos.

A família é esta comunidade em
que se vive uma profunda expe-
riência amorosa.

Eucaristia: elo de união e sinal de partilha
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 Paróquia de Palmeira

Intenções de Missas
3.ª F- 18: na Capela S. Torcato : Às

19h30:  terço; às 19h50: Eucaristia por:
- Pais (Joaquim e Prazeres) de

Emília Engrácia
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 20: na Capela Rateira, às

19h30: terço; às 19h50: Eucaristia por:
- Aniv. Adelino Alves Pereira  m.c.

Anabela
- Aniv. António José Silva Martins

m.c. prima Ana Paula
Sábado – 22:   Às 9h30 por:
- Manuel Martins Silva e Armando

Lima Silva  m.c. pessoas amigas
- Intenções de Ana Paula Fanguei-

rinho (Idalina, José, Avelino e Laura)
Domingo – 23:   Às 9h30 por:
- António Joaquim Lima Gonçalves

m.c. sobrinha Ana Margarida
- Dionísio Carvalho e esposa (Ana)

m.c. Ana Maria Sobreiro

Servir altar 22/23 de  Agosto
 Sábado- 22:  às 19h15: Acólitos:

5.º ano da Catequese finda; Leitores:
Ângela Faria, Lionel e Tânia

Domingo- 23:  Às 9h30:  Acólitos:
Luis e...Luis; Leitores: Céu Afonso,
António Sá e Licínia Martins

Junta de freguesia
Creio ser pertinente publicar o

anúncio da Ida a Fátima, no dia 9 de
Setembro, pois não me recordo se a
Câmara ou até a Junta me pediu há
tempos para publicitar e eu inadver-
tidamente não o fiz. Em todo o caso,
o teor deste aviso é o mesmo da Junta
de Palmeira (página 2 do boletim), para

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 17: às 19h30:  terço; às
19h50:  Eucaristia por:

- Aniv. António Brás  m.c. viúva
- António Lima Lomba  m.c  Paula
4.ª F- 19: às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Pais (Angelino e Maria) e irmã

Alice de Maria Lurdes Silva
- Sogros (Manuel e Maria) de Ana

Maria D. Lopes
6.ª F- 21:  às 19h30:  terço; às

19h50:  Eucaristia por:
- Heitor Santos e esposa (Rosa)

m.c. filhos
- Marido (Joaquim) e Pais

(Francisco e Irene) de Maria
Amélia Faria Venda

Sábado – 22: às 11h00 :
- Casamento  (Paulo e Fátima),

cantado pelo coral Jovem
- Às 12h15:
- Casamento  (Ricardo e Carina)

na Capela de S. António, cantado
pelo Coral Jovem;

Às 18h00: Eucaristia por:
- Vitor e Maria do Carmo Neiva

m.c. José Maria Neiva
Domingo – 23:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 11 horas:  Aniv. Manuel Gon-

çalves Fangueiro  m. filha Maria
- Pais (José e Emília) de Manuel

Silva

Junta de freguesia
Solicita a Junta de Freguesia de

Palmeira, se digne publicar no
Boletim Paroquial que, no âmbito
do programa "Conviver para Viver/
2009" dirigido aos Idosos do

concelho, se encontram abertas as
inscrições na sede da Junta de
Freguesia, até próximo ao dia 26 de
Agosto, para a deslocação ao Santuário
de Nossa Senhora de Fátima, que
Câmara Municipal de Esposende vai
promover no dia 09 de Setembro.

A partida será as 06h30m dos locais
habituais da freguesia.

 Solicita ainda, se possível, informe
que no próximo Domingo, dia 16 de
Agosto, se vai realizar um "Desfile
concelhio" pelas ruas da cidade de
Esposende, em que vão participar as
instituições da nossa freguesia.

 Melhores cumprimentos, Jorge Filipe

Perdidos e achados
Foi encontrada uma peça de ouro,

bastante valiosa, que se encontra em
poder dos serviços da paróquia. Será

entregue a quem provar pertencer-lhe.

 Servir o altar 22/23 Agosto
Sábado - 22:  às 18h00: Acólitos:  5.º
ano da Catequese finda; Leitores:  Sónia
Nogueira, José Silva Matos e Sara Dias
Domingo- 23:   Às 8h00:  leitores : Maria
Afonso, José Per. Venda e Marlene
Quinta; Salmista: 1 ; Às 11h00:  Natália
Brito, Luis e Diana Brito; Salmista: 2

Contas da Associação das
Almas  - Ano de 2008

Receitas:
Lugar de Susão: 313,50•
Lugar de Santa Baia: 178,40•
Lugar de Terroso: 323,40•
Lugar de Eira d'Ana N: 420,50•
Lugar de Eira d'Ana S: 424,52•
(continua na página 3 de Curvos)
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Lugar de Barral: 277,00•
Lugar de Faro: 301,20•
Anuais: 407,43•
Saldo do ano anterior: 351,00•
Total de receitas:  2.996,95•
Despesas:
Missas mensais (12): 120,00
Tríduo: 270,00•
Fiéis defuntos: 10,00•
Missas pelos irmãos falecidos em
2008 (cada 3X13=39): 390,00•
Missas do 1.º aniversário (1X12=12):
120,00•
Missas celebradas fora (50): 500,00•
Grupo Coral: 120,00•
Despesas do culto: 700,00•
Flores do Santos: 100,00•
Diversos: 40,00•
Total de despesas:  2.370,00•
Saldo positivo a transitar : 626,95•

Esmolas das Alminhas
Alminhas de Terroso: 210 Celebradas
21 missas
Alminhas de Susão: 120,00•.
Celebradas 12 missas
Alminhas do Cemitério: 350,00•.
Celebradas 35 missas
Alminhas de Eira d'Ana N: 60,00•.
Celebradas 6 missas
Alminhas de Eira d'Ana S: 150,00•.
Celebradas 15 missas
Alminhas de Barral: 30,00•.
Celebradas 3 missas.
Total de missas celebradas fora:
92. O tesoureiro:  José Maria Filipe

Paróquia no "Defeso"


