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...afirmação dos valores da Igreja para

fazer face à sociedade complicada em
que vivemos

À medida que o tempo vai passando,
vamo-nos movimentando a um ritmo
mais acelerado. Sendo Lisboa o Centro
expoente com o pico das jornadas a
serem vividas com a presença do Papa,
nem por isso nos dispensamos de as
preparar vivendo-as já nas suas diversas
etapas e metamorfoses.

Nas páginas interiores deste boletim,
falo de iniciativas que devem mexer os
Jovens. Isto, porque talvez nunca mais
ninguém dos vivos atualmente, venha a
ter um evento deste calibre.

A talho de foice, no dia do funeral de
Bento XVI em que diversos comenta-
dores fizeram a reportagem que achei
fantástica, referiram um Cartun, cari-
caturando os 3 papas: S. João Paulo II,
Bento XVI e Francisco.

A respeito do primeiro, porque nunca
foi um grande teólogo, embora um Papa
monstruoso que ocupou a cadeira de
Pedro durante 26 anos e um Papa com
uma humildade, quanto baste, para pedir
pareceres que, em grande parte, lhe
eram dados pelo seu sucessor cardeal
Ratzinger (Bento XVI) em que S. João
Paulo II dizia: "se me enganar, corri-
jam-me".

O mesmo Cartun dizia a respeito de
Ratzinger (futuro Bento XVI): "Ai de vós
se me corrigirdes".  A um era-lhe reco-
nhecida a humildade; a outro, era-lhe
reconhecida a Cultura, Inteligência e
Ciência (que não eram obstáculo para
viver a fé, como alguns homens da cul-
tura queriam fazer crer)

Quanto a Francisco, à pergunta: "será
você a ir a Lisboa em 2023"? Ele res-
pondeu: "Pedro vai, eu não sei".

 II Domingo do Tempo Comum - Ano A

Boletim dedicado aos Jovens em geral

O

Terminado o tempo de Natal, com a
festa de Reis no domingo passado,
iniciamos agora um tempo, chamado
comum, que será interrompido quando
começar a quaresma com a Páscoa (um
dos 2 tempos fortes na liturgia, o outro é
o Advento com o Natal), voltamo-nos
agora e por agora, como disse, para um
tempo em que a Liturgia não celebra
nenhum mistério específico mas celebra-
os todos na sua globalidade.

Permitam-me, no entanto, que neste
boletim fuja um pouco ao sentido
litúrgico (começado agora com o II
domingo comum) para o dedicar aos
jovens e às Jornadas Mundiais da
Juventude.

E porque se trata de Jovens, nunca me
cansarei de falar deles. Isto porque
dediquei 38 anos a lidar com jovens,
como professor e 55 anos a lidar com
eles como pároco. Leque de tempo
suficiente para, adquirida a experiência,
me ter vindo a atualizar em processos,
em matérias e assuntos juvenís e,
sobretudo, compreendê-los nas suas
dificuldades vindas elas dos processos

de aprendizagem e respetivas
confusões por que tem passado o
Ministério da Educação, quer pela
dificuldade que os novos formados
nas Universidades, com um canudo
que a eles e seus pais lhes custou
imensos dissabores, sobretudo na
procura de emprego que os atira
para fora do seu país.

Tudo isso, ou quase tudo, tem
causas sociais, fruto de um país
que tarda em se encontrar. Por tudo
isso, a que se junta os efeitos
nefastos da Pandemia que desha-
bituou muita gente, sobretudo das
camadas mais jovens. Por essa
razão e não só, o ano de 2023 trará
um evento com reflexos mundiais,
que são as Jornadas Mundiais da
Juventude que, a 8 meses da vinda
do papa, estão desde há 2 anos a
esta parte a movimentar grupos, ci-
dadãos, governo, dioceses, arci-
prestados e paróquias e, de uma
maneira geral, cristãos (crentes ou
até agnósticos) que vêem neste
evento uma...(continua na página 4)

Resposta sábia, simpática de um
Papa que é todo simpatia. Mas que
significa mais o significado de Pedro
e seus sucessores do que a pessoa
a quem queremos bater palmas e
tirar fotografias ou selfies

Ainda os Jovens, sempre
os Jovens - O casamento
O CPM arciprestal deste ano vai

começar no dia 28 de Janeiro para
os noivos. Será uma maneira (não a
única) de fazer a preparação próxima
para o casamento.

Sabemos que o casamento anda
arredado dos jovens, numa mentali-
dade nova que se criou de há dúzia
e meia de anos para cá e que, com
a pandemia, cresceu assustadora-
mente. As uniões de facto e a aco-
modação a novas formas de viver
em comum têm contribuído para
desmoronar as famílias, células da
sociedade.

Reconhecendo que havia necessi-
dade de reformular e adaptar algu-
mas coisas, mesmo no tocante aos
métodos de preparação e vivência do
casamento, custa assistir a casos
de desinteresse pelo casamento ou
adiamento do mesmo, dando razão
ao dito popular de que "em peque-
nos mamaram na mãe; agora ma-
mam na mãe e no pai". Remando
contra a maré, não va-mos desisitir.
Por isso, convido os jovens a
regularizar situações anti-cristãs,
a casar pela Igreja (o sacramen-
to dá uma graça espe-cífica para
vencer dificuldades no matrimó-
nio e a frequentarem o CPM,
inscrevendo-se quanto antes
para o mesmo que começa em
Fonte Boa no dia 28 de Janeiro.
Os casais responsáveis e a Igre-
ja, em geral, esperam por vós.



       Intenções de Missas
3.ª feira- 17 (Rateira): às 17h45: terço;
às 18h00: por:
- Por Maria Amélia Azevedo  m.c.
pessoa amiga (não identificada)
- Pais (Severino e Aurora) de Arménio
Rodrigues
5.ª feira- 19: às 17h45: terço; às 18h:
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Por Henriique Dinis  m.c. viúva (2022)
Sábado - 21:  - Às 18h15:
- Por António Igreja  m.c. pessoa amiga
(não identificada)
- Por Raínha V. Pereira  m.c. filha Isabel
- Por Ana Maria Sobreiro, Elisa Vale e
Carolina Freixo  m.c. Maria José Agra
Domingo - 22: (8h45):
- Aniv. Maria da Conceição G. Matos
m.c. filho Berto
- Irmãos (Emílio, Manuel, Julieta) e
cunhada (Emília)  de Arménio R. (2022)
- Por José Inácio M. Carvalho  m.c.
pessoa amiga (não identificada. 2022.
terminou)

     Servir altar 22 de janeiro
Dia 22: Isaura, André e Isabel Garrido.
Salmistas: Fernando e Garrido

Centro Social Canta Janeiras
...Por causa do tempo, que não
permitiu iniciar as Janeira, cantadas
pelo Centro Social ou pessoas a ele
ligados, vão tentar no próximo domingo,
dia 15, iniciar essa tradição, com 2
objetivos: cumprir a tradição de desejar
um BOM ANO a toda a população e
ESTE ANO angariar verbas que serão
totalmente canalizadas para a NOVA
ERPI a começar brevemente.
Também está a ficar quase pronta a
TENDA GIGANTE que deverá começar
a funcionar totalmente por alturas do
CARNAVAL. Ficou bonita e bem loca-
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Paróquia de Palmeira

     Intenções de Missas
4.ª F - 18:  às 17h45: Terço; às 18h:
- Aniv. Júlia Rodrigues Chaves  m.c.
irmã Justina
- Pelas Almas  m.c. Confraria Almas
- Por Maria Amélia Costa Cruz  m.c.
filha Alice (2022)
- Familiares de Alice Afonso
6.ª F - 20 - Na Capela às 17h45: terço
e às 18h00, eucaristia por:
- Aniv. Manuel Cap. Maciel  m. família
- M. Amélia Cabreira A. Venda (2022)
- Por Abílio L. Alves e irmão António
m.c. Florinda Couto (2022)
-    Maria Silva Pires  m.c. Amélia Costa
 Sábado - 21: às ; Às 17h00:
- Abílio Lopes Alves e seus pais  m.c.
Albertina Martins (2022)
- Por Adelino D. Faria  m.c. viúva (2022)
- Por Maria Celeste Gomes Costa
m.c. amiga Maria (2022)
- Familiares de Marinho Neiva e Paula
(2022)
Domingo: 22: - Às 10h00: Povo e...
- À Senhora da Conceição  m.c.
Conceição M. Faria (2022)
- Por Jaime Vasco Sacramento
- Por José Maria Serra, pais (Artur e
Maria), irmãs e cunhada (2022 )
-  Por Manuel Alves Santos e esposa
(Celeste)  m.c. Celeste quando ainda
era viva (2022)

Servir altar 21/22 de janeiro
 Dia 21: Natália Alves, Rui Lopes e
Sílvia Meira; Dia 22 (10h00): Vera
Costa, José Per. Venda e Cristina
Faria; Organista: Orlando Salmistas:
Gracinda e Armindo

Concerto do Ars Vocalis
No auditório de Palmeira, com entra-
das gratuitas, neste sábado, dia 14,
às 21h30. Organização da Câmara

Obriga
Paróquia de Curvos

Aos Grupos de Jovens
(Palmeira e Curvos)

1. No dia 14, sábado, às 9h haverá reu-
nião em Braga, Seminário Menor, para
o COD (jovens que assumiram respon-
sabilidades arciprestais das Jornadas
Mundiais da Juventude). Palmeira e
Curvos não tem ninguém nessas res-
ponsabilidades, por isso não devem ir.
2. No dia 20 de Janeiro, às 21h30,
haverá reunião da Pastoral Juvenil, em
Belinho, para todos os "responsáveis"
dos movimentos juvenís paroquiais.
3. No dia 29 de Janeiro, às 19h00,
chegam à ponte do Rio Neiva, em An-
tas, vindos da diocese de Viana (extre-
mo de dioceses), os Símbolos das
Jornadas Mundiais que estão a
percorrer todas as dioceses.
No tocante a Esposende (como extre-
mo de Viana), serão recebidos os
símbolos nesse local e nessa hora,
sendo levados em caminhada até à
Igreja de S. Paio de Antas, com a pre-
sença de todos os párocos, todos os
grupos de Jovens, mais uma delega-
ção de jovens de cada arciprestado
da diocese e que são 14 arciprestados
4. Na Igreja de S. Paio haverá uma
hora de Adoração, a ser presidida tal-
vez pelo Sr. Arcebispo.
De recordar que os 2 símbolos são a
Cruz Peregrina e o ícone de Nossa
Senhora Salus Populi Romani
(Saúde do Povo Romano).
5. No dia 30 de Janeiro (2.ª feira) os
Símbolos estarão expostos na Escola
Henrique Medina, vindo às 15h00
para a Matriz de Esposende, onde,
às 21h,(continua na pág. de Curvos)
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lizada, junto ao Salão Paroquial.
Contamos que seja uma regular
fonte de receita para a ERPI, dadas
as respostas que teremos à disposi-
ção dos seus frequentadores e procura
de seus serviços.
 Vamos lá a isso gente, que a obra
é de todos. Hoje "eles", amanhã
"nós" vamos lá cair.
Padre Armindo Patrão Abreu, pároco

   Continuação da Página de Palmeira
haverá uma Eucaristia presidida pelo
Sr. Arcebispo ou bispo auxiliar
6. No dia 31 (3.ª feira) os Símbolos
serão entregues ao arciprestado de
Vila do Conde e Póvoa, em cerimó-
nia que decorrerá no extremo do
concelho (em Criaz - Apúlia), às 20h.
E é tudo por hoje. Espero que, na
medida das suas forças e da sua fé,
todos estejamos envolvidos nestas ini-
ciativas: novos, adultos e quem quiser.
São as Jornadas da Juventude em Ação
Na origem das Jornadas Mundiais está
um "abanão" aos Jovens,  levando-os
a celebrar e aprender sobre a fé ca-
tólica, conhecendo melhor a doutrina
católica e construindo pontes de ami-
zade e esperança entre continentes,
povos e culturas,para além da vivência
da espiritualidade.


