Continuação da página 1
...Missionária e tem duas etapas de
iniciação cristã: Ensino e Batismo.
Inicia com a catequese sobre as
palavras e os gestos de Jesus e o
Batismo sela a íntima comunhão
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
A celebração da festa da Trindade
não é um convite para decifrar o
Mistério de um Deus em três
pessoas, mas um convite para
contemplar Deus que é Amor e vive
em comunhão de pessoas e nos
convida a participar da vida íntima de
Deus.
O Prefácio de hoje afirma:
"Com o vosso Filho único e o
Espírito Santo sois um só Deus e um
só Senhor. Não uma única pessoa,
mas três pessoas num só Deus.
Tudo o que revelastes e nós cremos
a respeito de vossa glória atribuímos
igualmente ao Filho e ao Espírito
Santo. E, proclamando que sois o
Deus eterno e verdadeiro, adoramos
cada uma das pessoas, na mesma
natureza e igual majestade".
Esse Mistério é algo tão sublime,
que supera nossa capacidade de
compreender, mas podemos e
devemos crescer no conhecimento
de Deus... Sabemos da existência
desse Mistério, porque Jesus nos
revelou.
Porque é que Cristo nos revelou
esse Mistério?
Certamente, não foi para ser um
problema para nossa compreensão.
Pelo contrário, porque Deus nos
ama, ele quer que participemos ainda
mais de perto de sua vida de amor.
O próprio Cristo nos apontou o

modo:
"Se alguém me ama, guardará as
minhas palavras; e meu Pai o amará e
nós viremos a ele e faremos nele a
nossa morada..."
Que verdade consoladora: a nossa
pessoa ser um Templo da Trindade...
- Em nós está o Pai, que nos chamou
do nada, insuflou-nos o sopro da vida,
deu-nos um nome, confiou-nos uma
missão.
- Em nós está o Filho, que entregou
sua vida por nós, imagem do Filho de
Deus a ser imitada e reproduzida por
todos nós.
- Em nós está o Espírito Santo, que
nos ilumina e fortalece nos caminhos
de Deus.
E toda essa maravilha começou em
nós desde o nosso Batismo.
- Do Pai, somos filhos amados...Do
Filho, somos irmãos e participamos da
mesma vida e do mesmo projeto. Do
Espírito Santo, recebemos inspiração
e impulso para vivermos a vida divina.
Essa relação com as três pessoas divinas, deve ser cultivada em nossa vida.
Somos chamados a renovar o nosso
compromisso batismal, para sermos
ref lexos da Trindade, sinais de
comunhão, partilha e esperança, num
mundo tão dividido, individualista e
desesperançado.
A Bíblia conta-nos que em Moisés,
após ter falado com Deus, dois raios
de luz tão intensa iluminavam sua face,
que não podiam olhar para ele...
Que todos quantos nos encontrarem
nessa semana, após esse nosso
encontro com Deus nessa celebração,
possam ver em nós, alguém que
também se encontrou com seu Deus...
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Domingo da Santíssima Trindade - Ano B
Batismo...Comunhão...Família...Trindade
A festa da Santíssima Trindade
convida-nos a refletir sobre o Mistério
da vida íntima de Deus e conhecer
melhor quem é nosso Deus. Ele revela-se como Pai, Filho e Espírito Santo.
A 1ª Leitura apresenta o Deus da
Aliança.
Deus é o Pai que com sabedoria criou
e dirige o universo. É parte de um
discurso de Moisés, no final de sua
vida, em que resume a Aliança e
suas exigências. Convida Israel a contemplar a sua história e a ação de
Deus na sua vida e na libertação do
Egito. Dá pistas para reconhecer o
verdadeiro rosto de Deus.
É um Deus que estabelece
Comunhão e familiaridade com seu
Povo. Ele vai ao encontro, fala com
eles e está sempre atento aos seus
problemas. É um Deus fiel, apesar
da infidelidade de Israel. É um Deus
próximo do Povo, embora esse se
afaste dele.
E conclui convidando o Povo a
cumprir os mandamentos do Senhor,
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pois são sugestões de um Deus que
nos ama e quer a nossa felicidade e a
nossa plena realização.
O Antigo testamento não conhecia o
Mistério da Trindade. Nessa etapa,
aparece a Unicidade e a
Espiritualidade de Deus, assim
como os atributos de Omnipotência
e Misericórdia
Na 2ª Leitura, Paulo ressalta que,
graças ao dom do Espírito, através de
Cristo somos filhos de Deus e, por
isso, podemos chamar a Deus
"Abba", "Pai".
No Evangelho, Jesus envia os
discípulos em Missão para pregar o
Evangelho e batizar em nome da
Trindade.
O texto descreve o encontro final
entre Jesus e os discípulos. Nele
aparece uma fórmula trinitária usada
no batismo cristão.
Pelo Batismo, tornamo-nos participantes da Comunhão trinitária.
Mateus revela que a Igreja é uma
Comunidade...(continua na página 4)

Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
2.ª F- 04: às 19h15: Terço; às 19h30:
- Aniv. Delfino Faria m.c. filha Palmira
- António Gomes da Costa m.c.
amigos
4.ª F- 06: às 19h15: Terço; às 19h30:
- Aniv. Manuel Silva Vale m.c. viúva
- Aniv. Júlio da Silva m.c. afilhada Paz
- Aniv. Laura M. Silva m.filha Carminda
6.ª F- 08 (Capela): às 19h15 terço;
às 19h30:
- Aniv. Adelaide Baltasar Costa m.c.
cunhada Ana
- Aniv. Paulino M. Lima m.c. filha Ana
Aniv. Carlos Filipe R. Lima m.c. pais
- Sábado – 09: festa do Pai Nosso
- Celestino Matos m.c. amigos
- Arminda Lage m.c. pessoas amigas
Domingo – 10: Às 8h00: Pelo Povo ;
Às 10h45:
- Aniv. Armindo Vale Gomes m.c. viúva
- Crianças da 1.ª comunhão

- Marchas das escolas do 1.º Ciclo,
(Eira d'Ana e Barral) e Jardim de
Infância
- Ranchos de Palmeira, Rancho de
Danças e Cantares de Vilar do
Pinheiro (Vila do Conde) e Grupo Espanhol de...
Dia 17 (domingo): Banda de
Música de Cabreiros (Braga),
Fanfarra de Vila Cova, Procissão
com 5 andores.
À noite (21h00) f estiv al de
Concertinas (para quem aceitar vir
de borla, apenas com lanche)
Programa barato (de acordo com os
tempos que correm) mas nem por isso
deixa de ser aliciante.

Próximas festas da catequese

3.ª Classe: 1.ª Comunhão (dia 10)
2.ª Classe: Festa Pai Nosso (dia 9)
4.ª Classe: festa da Palavra (dia 16))
Altar 9 e 10 de Junho
7.ª Classe: Profissão de Fé (dia 24)
Dia 09: Leitores: Ivone, Alexandre e
10.º Ano: crisma (dia 8 de Julho)
Joana Matos; Dia 10: 8h00: Leitores:
Junta de Freguesia
Rosa Martins, Carlos Faria e Isabel Barros
2.ª missa (10h45) . Leitores: 1.ª No próximo dia 6 de Junho vai realizarComunhão. Salmista: Gracinda/Mário se um passeio a Ponte de Lima para
1.ª Comunhão - preparação os idosos, reformados ou com mais
de 65 anos.
Dias 5 e 6, (3.ª e 4.ª feiras), às 19h30,
na Igreja. Presença das duas O programa consiste na visita à Adega
Cooperativa, ao Festival Internacional
catequistas e pároco.
de Jardins, ao centro histórico de
Festa: domingo, dia 10, às 10h45.
Confissões: 6.ª feira das 18 às 19h30 Ponte de Lima e à Quinta Pedagógica
(entrada 1€).
Programa Festa Santo António O CICS disponibiliza lugar para 13
Novenas, a partir do dia 11, às 20h30 pessoas de Palmeira e os interessaDia 16 (sábado): às 21h30: dos devem pedir informações e/ou
Arraial minhoto, a cargo do CICS. efectuar as inscrições na Junta de
- Tasquinha com sardinhada e fêveras Freguesia, até ao dia 4 de Junho.
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Paróquia de Curvos
Intenções de Missas
3.ª F - 05 (S. Torcato): às 19h15:
terço; às 19h30 por:
- Pelas Almas m.c. Associação
- Aniv. Augusta Oliveira Martins m.c.
filha Ana
5.ª F- 07 - 17h15 (Igreja): Terço;
às 17h35.
- Aniv. Manuel Martins Faria m.c.
filha Margarida
- Aniv. António J. Lima Gonçalves
m.c. cunhada Ana Maria
- Aniv. Amélia Jesus m.c. filho José
Sábado – 09: Às 19h15: Eucaristia
- Aniv. Manuel Martins Faria m.c.
filha Margarida
- Aniv. Amélia de Jesus m. filho José
Domingo – 10: - Às 9h30:
- Aniv. João Luis B. Dias m.c. mãe
- Aniv. António J. Lima Gonçalves
m.c. cunhada Ana Maria

Altar 9 e 10 de Junho
Dia 09: 19h15: Leitores: Bárbara,
Lionel e Pedro. Acólitos: grupo 2
(Francisca, Miguel e Adriana) Dia
10: Adosinda, Alberto e Elisa

Coletas do mês de Maio
Dia 6: 165,03€; Dia 13: 110,38€; Dia
20: 79,44€; Dia 27: 177,34€; Sag.
Família: 22,55€; Total: 554,74€

Pelo Centro Social
1. Horta Pedagógico/biológica
O Centro está a explorar um pequeno
terreno com agrícultura biológica,
contíguo às suas instalações,
propriedade de herdeiros Costa Leme
e outros... e assim beneficia dos
produtos aí semeados e colhidos e
proporciona mais uma excelente

experiência aos seus utentes,
ensinando-os a cultivar a terra, com
todos os conhecimentos que daí podem
advir, como a qualidade e tipo de solos,
tipo de sementes e produtos, a época
de semear e de colher, a influência do
clima, etc., etc.!
2. Este ano vai ser novamente realizado
o "arraial minhoto" (dia 22 de Junho)
à semelhança do que aconteceu em
2011, pretendendo envolver os utentes,
os pais e encarregados de educação e
toda a comunidade local.
Existe um duplo objetivo, que passa pela
angariação de verbas para a instituição e pela animação e convívio a
todos: utentes, pessoal do Centro, pais
e encarregados de educação e comunidade em geral. Está já confirmada a
atuação do Grupo Folclórico das
Moleirinhas de Marinhas e a montagem de tasquinhas, para servir o bom
vinho de Curvos, o mel, o pão e o chouriço, as laranjas, o caldo verde, e todo o
tipo de iguarias locais. Uma atividade
com sucesso garantido, pois toda a
gente se costuma envolver.
Será uma verdadeira festa da
comunidade
3. A frequência da praia vai realizar-se
segundo este esquema:
- ATL - 25 Junho a 13 de Julho de 2012;
- SAD – 2 a 20 de Julho de 2012;
- CSE – 9 a 20 de Julho de 2012;
- Curso de férias – de 16 a 27 de Julho
de 2012.para 18 meses, embora admita
o alargamento até aos 26 meses para
quem tenha mais de 50 anos.
4. De referir, para os leitores, que o
Centro serve diariamente 225 refeições
e presta apoio domiciliário a 32 pessoas
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