
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  1015 – Semanas de  26/04 a 2 de Maio de 2010

4.º Domingo de Páscoa - Ano C

O 4o Domingo de Páscoa é
conhecido como o “Domingo do
Bom Pastor “porque todos os
anos a Liturgia propõe uma
passagem do capítulo 10o de São
João,  na qual Jesus é apresenta-
do como “Bom Pastor”. É o tema
central de hoje.
PASTOR é aquele que vai à frente
do rebanho para indicar o cami-
nho, que conduz às pastagens e
às nascentes de água.
No Antigo Testamento  essa
imagem era muito familiar ao povo
judeu. Muitos líderes foram pasto-
res: Jacob, Moisés, David...
Frequentemente Israel é compara-
do a um rebanho, do qual Deus é
o Pastor.
Ezequiel afirma que o próprio
Deus assumirá a condução do
seu povo.  Ele porá à sua frente
um Bom Pastor, que o livrará da
escravidão e o conduzirá à vida.

Continuação da 1.ª página
.. a vida em plenitude.
1. A Atitude do Pastor (Cristo):
“Dá a vida pelas ovelhas...”
conhece-as: “Eu conheço as
minhas ovelhas...” cuida delas:
“Jamais se perderão, ninguém
vai arrancá-las de minhas mãos”
  Muitos ficam perturbados diante
das falhas de representantes da
Igreja...das crises e confusões
que percebem nas comunida-
des. A Igreja não está confiada
apenas nas mãos de pastores
humanos. Estes são apenas ins-
trumentos, necessários e imper-
feitos,  do único pastor que guia
a Igreja e que sempre supre as
falhas dos cristãos através do
Espírito Santo: podemos ter con-
fiança. Cristo garante-nos: “Eu
mesmo dou a vida para elas...e
ninguém vai arrancá-las de
minhas mãos...”

Quem são os “Verdadeiros
Pastores”?

Hoje muitos se apresentam co-
mo Pastores... prometendo vida,
conforto, felicidade...Em quem
devemos confiar? Quem são os
“verdadeiros Pastores”
1. Cristo:  é o único Pastor dos
cristãos, da Igreja,  na qual os de-
mais pastores são apenas ins-
trumentos
2. Pessoas que presidem  e ani-
mam nossas comunidades
cristãs: Bispos, Padres, Minis-
tros... apesar dos seus limites e
imperfeições.  Mas o único
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Pastor, que devemos escutar e
seguir sem condições, é Cristo.
3. Pessoas que ensinam  a men-
sagem de Cristo: pais, mestres,
Catequistas...
4.  Os companheiros de trabalho
que se comportam honestamente:
- A mãe, que marcada pela dor, tudo
suporta com paciência e amor;
- O Pai que educa o filho para o
perdão, reconciliação e partilha...
Como distinguir a “Voz” do Bom
Pastor?
- Através de um confronto perma-
nente com a sua Palavra. Quem
ensina diferente de Cristo, não é
Pastor.
- Através da participação nos Sa-
cramentos, onde se nos comunica
a vida que o Pastor nos oferece.
- Através da Oração, onde nos faz
conhecer e reconhecer a sua voz.

A  atitude das Ovelhas:
Elas conhecem-nO numa intimida-
de profunda: escutam e seguem
Isso significa percorrer o mesmo
caminho de Jesus, numa entrega
total aos projectos de Deus e numa
doação total de amor e de serviço
aos irmãos.
Quem são as ovelhas do Rebanho?
- Só os que foram baptizados e
estão associados a uma paróquia?
- Só os “fiéis”, que obedecem à
palavra do padre?
- Só os que frequentam regular-
mente a igreja?
Não! São todas as pessoas que
ESCUTAM A SUA VOZ e O
SEGUEM...

Pode ser discípulo do bom Pastor

Essa promessa cumpre-se em
Jesus.
A 1ª Leitura  narra a reacção de
judeus e pagãos à pregação de
Paulo e Barnabé
Os Judeus pensam ter o mono-
pólio de Deus e da Verdade: são
ovelhas fechadas, que ficam indi-
ferentes às propostas cristãs;
Os pagãos respondem com ale-
gria e entusiasmo: são ovelhas
atentas à voz do Pastor e dispos-
tas a segui-lo.
A 2ª Leitura  apresenta a meta fi-
nal do Rebanho: “O Cordeiro será
o seu Pastor e os conduzirá às
fontes da água vivificante.”
 No Evangelho,  Cristo apresenta-
se como o “Bom Pastor”.
O texto é uma Catequese sobre a
Missão de Jesus: consiste em
conduzir os homens às pastagens
verdejantes  e às fontes cristalinas
de onde brota. (continua na página
4)

O Bom Pastor é aquele que dá a Vida por....
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12Intenções de Missas
2.ª F- 26: às 19h00:  Terço ; às

19h20:  Eucaristia por:
- 30.º dia Júlia Gomes m. confraria
- Manuel Coxo e pais (António e

Margarida)  m.c. filha Dores
  4.ª F- 28: às 19h00: Terço; às
19h20: Eucaristia por:
- Pais (Nicolau e Glória) m. c.  Emílio
- Alice Silva Gomes  m.c. filha Amélia
 6.ª F - 30: às 19h00: Terço; às
19h20: Eucaristia por:

- Aniv. António Passos Neto Faria
m.c. filha Alice

- Aniv. Venâncio Augusto Martins
m.c. sobrinha Lurdes

Sábado – 01: 12h00 casamento
de João António e Carina

Às 20h30:  Eucaristia de conclusão
do CPM.

Às 18h00 não haverá Eucaristia
Domingo – 02:  dia da Mãe:
Às 8h00:  - Aniv. Valentina Gomes

de Jesus  m.c. filha Ana Gracinda
- Almas m.c. Associação
Às 15h00 (no Auditório): tarde

do CICS (e da Catequese),  até às
18h30. A essa hora...preparação da
Eucaristia.

- Às 19h00:  Eucaristia da Cate-
quese (dia da Mãe) e:

- Aniv. Joaquim Boucinha  m.c. filho
Fernando

- Aniv. José Olímpio Car. m. c. filho
- Aniv. Francisco Vilas Boas

Loureiro  m.c. sobrinho Fernando

Servir altar 01 /02 de Maio
Sábado 01: Tudo a cargo do CPM
Domingo- 02:   Às 8h00:  Leitores :

Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros; Salmista: 5; Às

19h00:  Leitors : Catequese;Salmista: 1

Comissão de Festas de S. António
Presidente:  Pároco
Secretário:  Cabo Lima
Tesoureiro:  Paulo Vassalo S. Pereira
Restantes Membros:
Barral:  Abílio Lopes Alves, Amélia

Maia, Carlos Maciel + Paulo Vassalo
Faro:  Martinho Per. Martins, Vitor Vieira

+ Cabo Lima
Eira d'Ana S:  Manuel Couto, Armindo

Fernando Vale e Fernando Portela
Eira d'Ana N:  A. Rui Cachada, José

Manuel Montes Araújo e Alberto F.  Alves
Terroso: Agostinho Filipe, António

Jorge Miranda e Manuel Brás
Susão:  António Lima Dias, António

Gomes Miranda e Mário Passos Faria
Santa Baia/Igreja:  Mário Neiva, José

Fernandes Garrido e Vitor Menina?
Os peditórios começam em Maio.

Felicidades

Assembleia de freguesia
Solicito se possível, se digne publicar

no próximo Boletim Paroquial, que a
Assembleia de Freguesia de Palmeira
se reune na 3ª feira, dia 27 de Abril pelas
21horas, na sede da Junta de Freguesia.

 Melhores cumprimentos, Jorge Filipe

Jardim de Infância S. António
Período de matrículas

As crianças entre os 3 anos e a idade
de ingresso no 1.º ciclo devem matri-
cular-se até 20 de Junho nos Serviços
Administrativos da Escola Correia de
Oliveira, levando os documentos  da lei.

Parabéns e agradecimentos
Pelo modo como foi vivido o Lausperene

durante uma semana..(continua pág.3)
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Paróquia de Palmeira

 3.ª F - 27:  Na capela de S.
Torcato: às 19h00: Terço; às 19h15:
Eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Adão L. Matos  m.c. viúva (de 2009)
  5.ª F - 29: Na capela da Rateira:
às 19h00: Terço; às 19h15:
Eucaristia por:
- 30.º dia por José Inácio Carvalho
m.c. Associação das Almas
- Padre Ângelo  m.c. afilhada
Sábado – 01:   Às 19h15 por:

- Ao Santíssimo Sac.m.c. Confraria.
Porque amanhã (domingo) é Dia da

Mãe, não adoração nem Procissão
Domingo – 02:   Às 9h30 :
- Aniv. José Joaquim Boucinha  m.c.
filha Augusta
- Aniv. João S. Garrido  m.filha Isabel
- Aniv. Artur Fr.  Serra  m.c. viúva.
Atenção:  as crianças da Catequese
deverão tomar parte activa nesta
Eucaristia do Dia da Mãe.

Servir altar 01 /02 de Maio
Sábado- 01:  às 19h15: acólitos:
Grupo Abel (do Carlos Ermida  7.º
ano), Leitores:  Grupo da Ângela
(10.º ano)

Domingo- 02: Às 9h30: Acólitos:
1 casal ou 1 par de adultos; ou
Catequese Leitores:  Manuela Viana,
Rui Sameiro e Manuela Barroso (ou
Catequese)

Dia de Oração pelas Vocações
Hoje, dia 25 de Abril, é dia de Oração
pelas Vocações de Consagração.
Não apenas pelas sacerdotais, mas
também pelas religiosas (monges e

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas freiras) e missionárias.

Em tempos de crise, também para a I-
greja, devemos acentuar o ritmo de ora-
ção por estas intenções.Também por
responsáveis da Igreja que têm clau-
dicado ou estejam a penar injustamente.
Já agora lanço um desafio aos respon-
sáveis da comunicação social: será jus-
to estar a acusar um Papa, como Bento
XVI, defensor acérrimo de valores para
a Igreja e sociedade, combatente da pe-
dofilia no seio da Igreja, ainda que com
caridade mas sem rodeios, de ser o
responsável dos males sociais de
que, infelizmente, a Igreja também
enferma?  Haverá alguém que tenha
feito tanto para acabar com esses males
no seio da Igreja, mesmo com a cari-
dade e firmeza de decisão tratando-se
de seus "filhos" ou "irmãos" no sacer-
dócio, como Bento XVI? Sejamos razo-
áveis, senhores.

Continuação de Palmeira
...na Igreja, e pela encantadora pro-

cissão do dia 18, até à rotunda de aces-
so a Gemeses, com tapete de 2,800
metros ininterruptos, que admirou foras-
teiros e mesmo os mais cáusticos da
freguesia, pelo respeito, encanto e pos-
tura cívica, o meu muito obrigado. Mais
uma vez ficámos bem. E são tantas as
vezes em que temos ficado bem e
obtido tantos sucessos que ...mais
uma vez calo bocas de pessoas da terra
que gostam de ir para fora dizer que "em
Palmeira até nem correu muito bem".

A rapidez com que a povoação varreu
o tapete de alcatrão, não esperando que
funcionários da Junta o fossem fazer,
passados dias, foi outra prova de cida-
dania. Ah! Bocas malditas e sujas!!!!


