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Isaías tinha dito que o Messias
iluminaria as nações e abriria os
olhos dos cegos (Is 42, 6-7; 29, 1849). Este capítulo revela a missão
de Jesus, incluindo os temas do 4.º
evangelho: a luz, as trevas e o
julgamento.
Caríssimos(as)
É no meio das dificuldades que
melhor nos podemos aproximar de
Deus. Só Ele pode ser Luz e Vida.
Face à Pandemia que se instalou
em todo o mundo, com incidência
mais nuns países que noutros,
dêmos graças a Deus por não
termos sido ainda muito atingidos,
comparados com Itália e Espanha
(aqui na Europa) e China e outros,
lá para a Ásia, onde teve o seu
epicentro.
Saibamos cumprir todas as
normas de um país em estado de
alerta, por ventura de emergência.
É certo que fazemos sacrifícios de
toda a ordem, incluindo convívios.
Mas não nos sentimos sós.
Fisicamente estamos sós. Mas em
comunhão com todos.
Connosco está Deus: "a quem
iremos, Senhor? Só Tu tens
palavras de Vida eterna" (Jo, 6,68)
Connosco estão os irmãos que
comungam a mesma fé em Deus.
"Quanta alegria nos vem de
vivermos como irmãos"
Connosco estão os que trabalham
abnegadamente pela nossa saúde:
médicos, enfermeiros, bombeiros,
cruz vermelha, centros sociais,
pessoal auxiliar etc.

Saibamos viver esta hora,
com consciência plena da
gravidade que enfrentamos,
mas com serenidade, sendo
certo que o maior inimigo da
pandemia atual é o medo,
embora a televisão me diga,
neste momento, que de ontem
para hoje (de 16 para 17 de
março) o número de positivos
subiu 117, o que eleva o número total para 448. Tenhamos
confiança, em Deus e nos
irmãos. Vosso pároco e amigo
P. Armindo Patrão Abreu

Cancelamento de atividades próximas a nível
paroquial e concelhia

Em Palmeira e Curvos: visitas
pastorais e Crisma (Adiadas sine
die); Visita Pascal; Confissões
individuais da Quaresma, bem
como procissões de Passos (em
Belinho); procissão aos enfermos
(Belinho) e Semana Santa em
Esposende
Em Curvos: festa da Rateira e
respetiva procissão de velas
Em Palmeira: Procissão de
velas do Mês de Maria, festa de
Sto António (talvez só a parte
religiosa, dependendo da evolução
da Pandemia) Mês de Maria (em
es-tudo, dependendo das normas
governamentais, em vigor na altura
Quase certo: acabou o campeonato de futebol, a Liga Cham-pions,
a Liga Europa, as Escolas e
Universidades para este ano.
Certeza: o Euro 2020 (Campeonato Europeu), adiado para 2021.
Emails: esposendeservicos@gmail.com; armindopatrao@gmail.com
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Caminhemos alegremente como filhos da Luz
Caros(as) amigos(as)
Apesar de ter dito ultimamente
que o boletim paroquial, durante
este tempo de pandemia acentuada que estamos vivendo e que
levou até o Diário do Minho (1703-2020) a publicar a notícia e a
louvar os contactos assíduos que
tenho convosco, através do
Facebook e dos emails de quem
os possuo, bem como a dar
conhecimento das Eucaristias
que nessa comunicação eu
lembrei que existem em vários
canais da Internet, resolvi, no entanto, fazer o boletim virtual a
enviar pelas redes sociais de
que disponho ( e que são 495), a
fim de manter a proximidade com
os fiéis cristãos, particularmente
os das nossas comunidades
paroquiais e emigrantes.
Este domingo próximo será o IV
da Quaresma. Tradicionalmente
é conhecido como o domingo da
Alegria. Não porque todos os
domingos não sejam de Alegria,
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mas porque, pelo valor das
leituras, elas nos aconselham a
viver uma Alegria contagiante
que nos proporcione um
trampolim para a Páscoa da
Ressurreição, que se aproxima.
Se no domingo passado vimos
um dos símbolos do batismo, a
água, patenteado no balde do
encontro de Jesus com a
Samaritana, esse símbolo, esta
semana, será a luz, patenteada
na cura do cego de nascença.
Na próxima semana, esse
símbolo será a Vida, patenteada
na ressurreição de Lázaro.
Esta narração que se encontra
no capítulo 9 de S. João,
versículos 1 a 41, está ligada à
festa dos Tabernáculos. Jesus
sai do templo e encontra um
cego nas suas imediações. Ele
tinha-se proclamado a "Luz do
mundo". Agora vai confirmá-lo
iluminando um cego de nascença.
De facto...(continua na pág. 2)

