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Continuação da Página 1
..Hinduismo, Espiritismo, Judaismo,

Sikhismo e a religião tradicional chinesa.
Se no tocante ao diálogo interreligioso

se compreende uma enorme diferen-
ciação entre cristãos e não cristãos,
pelo facto de povos com culturas e
mentalidade diferentes nunca terem
oportunidade de que se lhes fale de
Cristo (Cristãos), já a diferença entre
cristãos vai sendo um "escândalo" para
um corpo místico que é a Igreja ins-
tituída à maneira de Jesus Cristo.
Questões doutrinárias e disciplinares
vieram separar aquilo que deveria estar
unido pelo fundador Jesus Cristo.

Por culpa de quem? De todos e de
ninguém. Aquilo que as separou nos
séculos XI e XVI hoje não aconteceria.

Sobretudo porque a Igreja católica era
vista como um poder, quando deveria ser
olhada como um "Kit" de serviços.

Porque Cristo não se divide. Hoje, mais
do que nunca, nos deve aproximar.
Mesmo assim, "é muio mais aquilo que
nos une do que aquilo que nos separa"

P. Armindo Patrão Abreu

Ainda os Jovens, sempre os
Jovens - O casamento

O CPM arciprestal deste ano vai co-
meçar no dia 28 de Janeiro para os
noivos. Será uma maneira (não a única)
de fazer a preparação para o casamento.

Sabemos que o casamento anda arre-
dado dos jovens, numa mentalidade nova
que se instalou de há dúzia e meia de
anos para cá e que, com a pandemia,
cresceu assustadoramente. As uniões
de facto e a acomodação a novas for-
mas de viver em comum têm contribuído
para desmoronar as famílias, células da
sociedade.

Reconhecendo que havia necessidade
de reformular e adaptar algumas coisas,

 III Domingo do Tempo Comum - Ano A

Seguir Cristo na Unidade - Oitavário da Unidade dos Cristãos

O

De 18 a 25 de Janeiro de cada ano,
decorre dentro do espírito ecuménico
reforçado pelo Concílio Vaticano II, o
chamado "Oitavário pela Unidade dos
Cristãos".

Na 2.ª leitura da Missa do III domingo,
que vamos viver neste fim de semana,
S. Paulo descobre-nos uma situação
pouco exemplar de divisão entre os
cristãos de Corinto

Quem conhecer um pouco a história da
Igreja saberá que esta teve dois mo-
mentos de Cisma evidente: o do Oriente,
que deu origem em 1054 à Igreja Orto-
doxa, e o do Ocidente, no século XVI,
com Martinho Lutero na Alemanha e
Henrique VIII, na Inglaterra.

De lá para cá, nunca mais os cristãos
se encontraram unidos, muito embora
tenha havido sinais de aproximação,
sobretudo a partir da década de 60 do
século passado, com a realização do
Concílio Vaticano II. Aí se falou muito não
apenas do ecumenismo que “para muitos
é apenas a reunião de determinadas
igrejas cristãs que se toleram em alguns
pontos de fé, enquanto para outros

mesmo no tocante aos métodos de
preparação e vivência do casamento,
custa assistir a casos de desin-
teresse pelo casamento ou adia-
mento do mesmo. Remando contra
a maré, não vamos desisitir.

Por isso, convido os jovens a re-
gularizar situações anticristãs, a
casar pela Igreja (o sacrmento dá
uma graça específica para
vencer dificuldades no matrimó-
nio e a frequentarem o CPM, ins-
crevendo-se quanto antes para o
mesmo que começa em Fonte
Boa no dia 28 de Janeiro (próxi-
mo sábado). Os casais responsá-
veis e a Igreja, em geral, espe-
ram por vós. Caso seja impossí-
vel frequentar o CPM, nem por
isso deixem de regularizar a sua
situação junto da Igreja, casando
pelo matrimónio ou, pelo menos,
pelo civíl (um mal menor para
quem não tem fé)

III Domingo - domingo da Palavra
O próximo dia 22 de janeiro de

2023, será o  4° ano do Domingo da
Palavra de Deus, instituído pelo
Papa Francisco em 30 de setembro
de 2019. O lema desta edição é do
E-vangelho de João: "Nós vos anun-
ciamos o que vimos" (1 Jo 1,3).

Em Roma, o Papa Francisco cele-
brará a Eucaristia com objetivo de
reavivar a responsabilidade dos cren-
tes em ter conhecimento da Sagra-
da Escritura e dará aos presentes
o Evangelho de Mateus. Durante a
celebração, serão conferidos a ho-
mens e mulheres leigos os minis-
térios de Leitores e de Catequistas.

Em Palmeira, teremos na Euca-
ristia de sábado, dia 21, a Festa da
Palavra, com a entrega da Bíblia
aos miúdos do 4.º ano.

ecumenismo é, de facto, um bonito
ideal, mas que nunca será alcan-
çado.

 Porém, muito mais que a reunião
de igrejas, e bem mais que um mero
ideal, o ecumenismo é a concretiza-
ção da prática cristã alicerçada no
amor, aquele sentimento que “nunca
falha”, segundo nos diz S. Paulo na
1ª carta aos Cor. 13, 8, que lemos
neste domingo.

Há uma diferença entre ecumenis-
mo e diálogo interreligioso. De facto,
se o eccumenismo procura o diálogo
entre as Igrejas cristãs (Católicos,
Ortodoxos e Protestantes), em que
a frase "haja um só rebanho e um
só Pastor" dá sentido não só a uma
aproximação (que se tem vindo a
fazer) mas sempre numa tendência
de um futuro de Unidade, já o "diálo-
go Interreligioso" significa uma
atitude de "respeito" entre outras
religiões não cristãs (em que as 7
mais importantes, no tocante a se-
guidores no mundo, são o Islamis-
mo, Budismo..(continua na página 4)
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       Intenções de Missas
3.ª feira- 24 (na Igreja): às 17h45:
terço; às 18h00: por:
- 7.º dia por António Dias Fernandes
Cruz  m.c. Associaação do S.C. Jesus
- Por Irmã Soledade Martins  m.c. irmãs
- Ao Sr. Passos  m.c. José Maria Eiras
5.ª feira- 26: às 17h45: terço; às 18h:
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Aniv. Idalina Lima Eiras  m.c. família
- 1.º Aniversário Maria do Carmo Faria
Lima  m.c. Confraria das Almas
6.ª feira - 27: às 21h30: Concerto na
Igreja de Curvos (música da
Câmara, quarteto de Cordas) pela
Orquestra da Costa Atlântico.
Entradas gratuitas
Sábado - 28:  - Às 18h15:
- Aniv. Aurora S. Chaves m.filho Arménio
- 30.º dia por Manuel Rodrigues Santos
m.c. Confraria Almas
- Albertino Couto Sobreiro e seus filhos
m.c. Teresa Gonçalves
Domingo - 29: (8h45):
- Pais (Manuel e Rosa) de António C.
Gomes
-  Pais (Ervino e Raínha) Albino Viana)
- Aniv. Maria Celeste Pereira Azevedo
m.c. filha Eugénia

     Servir altar 29 de janeiro
Dia 29: Matillde Cruz, Pedro Martins e
Bárbara Meira. Salmistas: Garrido e
Matilde

Centro Social continua Janeiras
...Que bonitas imagens me chegaram
ao meu telemóvel com o 1.º dia do
Canto das Janeiras a favor do Centro
Social! Então...a sua indumentária, é
formidável. Trajados a rigor (a que não
faltaram as coroas reais), tudo era
bonito. Espero que a finalidade n.º 1,
ou seja, as receitas recolhidas com tal

  3.

Paróquia de Palmeira

     Intenções de Missas
4.ª F - 25:  às 17h45: Terço; às 18h:
- Aniv. Manuel Marinho Jesus Lima
m.c. irmã Gracinda
- Pelas Almas  m.c. Confraria Almas
- Aniv. Rosa Pilar Ribeiro  m.c. filha
Deolinda
- Aniv. Fernando Fer. Santos  m.c. viúva
6.ª F - 27 - Na Capela às 17h45: terço
e às 18h00, eucaristia por:
- Por Manuel Alves Santos e esposa
Celeste  m.Celeste (quando ainda viva)
- Por Susana e David (tragédia)  m.c.
mãe do David
- Por Margarida Matos Silva  m.c.
António Silva
-    A S. António  m.c. Fernanda Capitão
 Sábado - 28: às ; Às 17h00:
- Por M. Augusta Carvalhoso  m. netos
- Por Teresa J. Quinta  m.c. filha Zélia
- Por Carminda Fernandes Cruz e
marido (Emílio)  m.c. pessoas amigas
(faltam 6 que serão celebradas em
Braga, pelo que devem entregar as
esmolas das pessoas amigas)
Domingo: 29: - Às 10h00: Povo e...
- 30.º dia Por Laurentino Cachada
Santos  m.c. Confraria das Almas
- Aniv. Maria Neiva  m.c. Joaquim Rosa
- Por Jaime Sacramento Gonçalves
m.c. viúva
-  Por Porfírio Teixeira  m.c. viúva
- Aniv. Eduardo Maciel dos Santos
m.c. irmão José António

Servir altar 28/29 de janeiro
 Dia 28: Sandra Cardoso, Cabo Lima
e Catarina Teixeira; Dia 29 (10h00):
Jacinta Garrido e filhos; Organista:
Gracinda. Regente: Orlando Salmis-
tas: Armindo e Laura

CPM - preparação do casamento

Aos noivos que vão casar em 2023,

Obriga
Paróquia de Curvos

ou princípios de 2024, devem frequentar
o Curso de preparação para o
casamento (CPM) que terá o seu início
no sábado, dia 28, às 21h00, em Fonte
Boa, para todo o arciprestado
Devem inscrever-se nas paróquias
(Palmeira e Curvos). O pároco estará
disponível para esse efeito e não só,
todos os dias de manhã (das 9h00 às
11h30) e à noite (das 20h00 às 22h00).
Devem trazer 5 euros por cada noivo
(par 10), e comparecer no dia 28 em
Fonte Boa para a 1.ª das 6 sessões
(encontros) de preparação. Os 6 casais

e o padre assistente esperam por vós.

Aos Grupos de Jovens e não só

(Palmeira e Curvos)
1. Aniversário do Grupo Folclórico
de Palmeira:
No dia 29 de Janeiro, às 15h00, no
auditório e sala grande do Centro
Paroquial de Palmeira, vai haver o
aniversário do Grupo Folclórico de
Palmeira (quantos anos? R: 67)
2. No mesmo dia (agora mais para
os jovens) chegam à ponte do Rio
Neiva (ponte da "Amizade"), em Antas,
vindos da diocese de Viana (extremo
de dioceses), os Símbolos das Jor-
nadas 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
3. Na Igreja (continua na pág. Curvos
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iniciativa, acompanhadas da finalidade
n.º 2 (manter a tradição), estejam a
compensar os esforços de todo o
grupo. A campanha continua nos pró-
ximos domingos. A ERPI, precisa e
merece. P.  Armindo Abreu, pároco

Continuação da Página de

Palmeira (Curvos e Palmeira)
...de S. Paio haverá uma hora de
Adoração, a ser presidida talvez pelo
Sr. Arcebispo.
De recordar que os 2 símbolos são a
Cruz Peregrina e o ícone de Nossa
Senhora "Salus Populi Romani"
(Saúde - Salvação do Povo Romano).

4. 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 21h00, haverá uma Eucaristia
presidida pelo Sr. Arcebispo ou bispo
auxiliar
5. 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.
Espero que, na medida das suas forças
e da sua fé, todos estejamos envolvidos
nestas iniciativas: novos, adultos e
quem quiser. São as Jornadas da
Juventude em Ação
"Celebrar e aprender sobre a fé
católica, conhecer melhor a dou-
trina católica e construir pontes de
amizade entre continentes, povos
e culturas, vivendo uma certa espi-
ritualidade são objetivos destas
Jornadas desde a sua criação por
S.João Paulo II"


