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Que será o homem depois da
morte? Na Liturgia de hoje, que-
remos celebrar a esperança na
Vida que não morre.

Os primeiros livros da Bíblia não
falam claramente da Ressurreição
dos mortos.  Só mais tarde, come-
çou-se a falar em Israel de um
despertar daqueles que estão
dormindo no pó da terra.

Na 1a Leitura, temos a 1ª pro-
fissão de fé na Ressurreição.
(2Mac 7,1-2.9-14)

A experiência da morte de mui-
tos justos,  no tempo da perse-
guição do rei Antíoco,  fez nascer
a esperança da Ressurreição (±
170 aC).

Nessa época, temos o belo tes-
temunho da Mãe e os sete filhos
Macabeus. Eles são obrigados a
violar a prática religiosa dos
antepassados.

Fortalecidos pela esperança dawww.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Creio na Ressurreição
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ressurreição, eles preferem en-
frentar as torturas e a própria morte,
a transgredir a Lei...

Vejamos as respostas corajosas
dos primeiros quatro irmãos:

- Um deles, tomando a palavra em
nome de todos, falou assim:

  “Estamos prontos a morrer, antes
de violar as leis de nossos pais”.

- O Segundo, prestes a dar o úl-
timo suspiro, disse:

  “Tu, ó malvado, nos tiras desta
vida presente. Mas o Rei do uni-
verso nos ressuscitará para uma
vida eterna, a nós que morremos
por suas leis”

- Depois começaram a torturar o
terceiro. Apresentando a língua e
as mãos,  diz: “Do céu recebi estes
membros... no céu espero recebê-
los de novo...”

- E o quarto quase a expirar:
“Prefiro ser morto pelos homens,
tendo em ..//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...//.. vista a esperança dada por

Deus, que um dia ressuscitará.
Para ti, porém, ó Rei, não haverá
ressurreição para a vida”.

- São as afirmações mais claras
do A.T. sobre a vida além da mor-
te. Assim mesmo tinham uma ideia
ainda muito imperfeita. Era ape-
nas a ideia de uma “revivificação
dos justos”, um readquirir no outro
mundo uma vida semelhante à de
antes. A ideia foi-se desenvol-
vendo, até ser completamente
iluminada por Cristo.

No Evangelho,  Jesus confirma
a nossa fé na Ressurreição.

- Essa ideia imperfeita de
Ressurreição ainda existia, no
tempo de Jesus. Alguns Sadu-
ceus, que não acreditavam na
Ressurreição, inventaram uma
história e fizeram uma pergunta
capciosa  que visava ridicularizar
a doutrina da ressurreição e da
vida futura: uma mulher viúva sem
filhos... casou com 7 maridos su-
cessivamente ...  Com quem ficará
na vida futura?

- Jesus responde:
1. Aos Fariseus  (que acredita-

vam na ressurreição imperfeita):
A Ressurreição não é apenas

um despertar do sepulcro para re-
tomar a vida de antes. É um dom
maravilhoso que o Pai reservou
para todos os seus filhos.
Seremos imortais, glorificados,
não mais sujeitos às leis da carne.
Por isso, será desnecessário o
matrimó-nio para a conservação

da espécie.
2. Aos Saduceus : afirma a exis-

tência da vida futura: Deus
manifestou-se a Moisés como o
Deus de Abraão, de Isaac e de
Jacob,  muitos anos depois de terem
desaparecido deste mundo. Isso
quer dizer que eles não estão mor-
tos, vivendo actualmente em Deus.

A RESSURREIÇÃO:
- A Ressurreição é a esperança

que dá sentido a toda a caminhada
do cristão. A fé cristã torna a
esperança da ressurreição uma
certeza absoluta,  pois Cristo res-
suscitou e quem se identifica com
Cristo nascerá com ele para a vida
nova e definitiva.  A nossa vida pre-
sente deve ser uma caminhada tran-
qüila, confiante, alegre, em direcção
a essa nova realidade.

- A Ressurreição não é a conti-
nuação da vida que vivemos neste
mundo;  mas é a passagem para u-
ma vida nova onde, sem deixarmos
de ser nós próprios, seremos total-
mente outros... É a realização da vi-
da plena.

- A certeza da Ressurreição não
deve ser, apenas, uma realidade
que esperamos; mas deve ser uma
realidade que influencia, desde já,
a nossa existência terrena. É o
horizonte da Ressurreição que deve
influenciar as nossas atitudes;  é a
certeza da ressurreição que nos dá
a coragem de enfrentar as forças
da morte que dominam o mundo, de
forma a que o novo céu e a nova
terra que nos esperam comecem a
desenhar-se desde já.



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F-12: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Fernando Santos  m.c. filha

Sandrina (última das 8 pedidas)
- Pelos avós (Manuel e Maria) de

Maria Amélia Venda (2.ª das 5 pedi-
das)

4.ª F - 14: às 18h10:  reza do terço;
às 18h30:  missa por:

- Aniv. Angelino Gonçalves de Lemos
m.c. viúva

- 7.º dia por Heitor Lima da Silva
6.ª F - 16: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- 30.º dia por Maria José Couto San-

tos  m.c. Associação das Almas
- Mário Faria Neves (última das 8

pedidas)
Sábado – 17:  Às 17h00, missa por
- Aniv. Jorge Peres Filipe  m.c. filho

José Maria
- A Santa Luzia  m.c. Rosa Chaves
Domingo – 18:  Às 8h00: Pelo Povo
Às 11h00 :
- Ao Santíssimo  m.c. Confraria
Atenção:  precedida de adoração

Eucarística, desde as 10h00 às
11h00

Servir altar 17/18 Novembro
Sábado - 17: Às 17h00 : Sandrina

Faria, Adolescente masculino do 10.º
ano e Sílvia Sousa
Domingo - 17:  Às 8h00:  Celina,
Armindo Fernando e Maria Afonso
Às 11h00:  Voluntários.
Acólitos na missa das 11h00:  9.º
ano, grupo da catequista Sílvia Sousa

  (Falta de) Civismo
Continuo a dizer, embora desagrade
a algumas pessoas, que as ruas da
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F- 13: às 18h10, na Capela S.

Torcato:  reza do terço; às 18h30:
missa por:

- Adão Boaventura  m.c. viúva
- Almas  m.c. Associação
 5.ª F - 15:  às 18h10, na Capela

da Rateira: reza do terço; às 18h30 ,
missa por:

- A N.ª Senhora de Fátima  m.c. Ana
Lima Matos e

- A N.ª Senhora  m.c. Teresa Amorim
Sábado – 17:  Às 18h15, missa por
- Aniv. Eduardo Brás Alves  m.c.

Amélia Aldeia
- António Amorim  m.c. f.  Albino
Domingo - 18: às 9h30:
- Por Dionísio Carvalho, irmã

Laurinda e sobrinho António  m.c. filha
Amélia

 Servir altar 17/18 Novembro
 Sábado - 17: Leitores  às 18h15:

Sameiro Ribeiro, Paulo Engrácia e
Ivone Maia Acólitos:  6.º Ano

Domingo - 18:  às 9h30:  Manue-la
Viana, Rui Sameiro e Manuela
Barroso. Acólitos:  Glória e Juli-ana

Mas que grande confusão!..
No último número do jornal "Nascer

de Novo", que vem para os assi-
nantes desta freguesia pelo correio,
o carteiro devolveu 18 jornais, por falta
de nº de porta. Tem razão, pois as
direcções ainda não o tinham.

De jornal na mão, fui ao local
inteirar-me do n.º da porta e entreguei
pessoalmente o jornal ou meti-o na
caixa de correio. Eis senão quando,
começam a abeirar-se de mim
pessoas, outras telefonaram-me,

nossa freguesia, que se apresenta com
características de quese vila,
manifestam uma grande dose de falta
de civismo, sobretudo no tocante a
papéis e lixo (plásticos e outros) que
se deitam para o chão.
Em algumas ruas é notório o estado
apresentado. Poderão alguns dizer que
deveria ser a Junta a resolver o caso.
Acho que não. Nunca a Junta ou outra
entidade tem obrigação de colmatar
defeitos que são fruto da distracção(?)
ou falta de civismo (não digo educação).
Habituemo-nos a ser corteses e mostrar
o nosso civismo, nas conversas, na
postura, no uso dos contentores etc.
Já agora, há pouco fui chamado por
alguém para ir ver com os meus olhos,
num contentor junto ao cemitério, uma
saca de plástico com gatinhos recém-
nascidos a miar, exasperados pela falta
de oxigénio. Com franqueza: ao que a
falta de coração (e de civismo) chega.
Contra isto e muito mais, temos que
dizer: Basta!

A união faz a força
Palmeira prepara-se para dar por finda

uma obra, de carácter paroquial, com
incidência para valências culturais, for-
mação religiosa e serviços diversos de
apoio às actividades pastorais. É o seu
Centro Paroquial, de que sobejamente
temos dado a respectiva publicidade.

Neste momento, estão a ser colo-
cadas as 237 poltronas que darão co-
modidade às actividades desenroladas
no seu auditório. Esta secção, o audi-
tório, é aquela que mais dores de cabeça
tem dado aos responsáveis da paróquia,
desde já pela sua qualidade e exigência
de normas em vigor, dada a responsa-
bilidade do lugar..//.(continua na pág. 3)

outras vieram a minha casa, falar-me
da grande confusão que reina com as
ruas: S. Cláudio, Curvos,  Ferreiro e
Igreja.

Sinceramente, não contava com isso,
até porque fui ao local apenas tirar o
n.º da porta  para acrescentar às
direcções do jornal e a solução não
depende mim. Mas apercebi-me,
agora, da razão porque há placas de
toponímia partidas, outras em casas
particulares, outras ainda que existiram
e agora desapareceram.

Creio que tudo  estará registado na
Junta de freguesia e na Câmara.

Já agora, senhor presidente da Junta,
ponha ordem nestas coisas que, creio,
herdou dos seus antecessores e poderá
deixar mal a freguesia.

Continuação da página Palmeira
para a finalidade a que se destina.

Ficará, sem dúvida, a ser o ex-libris
da paróquia, orgulho das gentes dos
finais do século XX e princípios do XXI.

Embora não tenhamos encontrado
ainda a data da sua inauguração, creio
que já será possível usar o auditório e
respectivo palco nas festas do Natal
que se aproximam. Quer para a Cate-
quese, quer para grupos paroquiais,
quer mesmo para grupos de fora, caso
queiram fazer protocolos de cedência
ou aluguer. Temos que tirar proveito do
rico espaço com que ficamos.

Estou convencido que por aqui pas-
sará muita cultura, muita distracção,
muita diversão e sobretudo muita
vontade de dar safanões no marasmo
e contravalores que a sociedade nos
vai apresentando.Só é pena que
continuemos a ter acessos fracos e
descaracterizados num dos lugares
mais nobres e mais frequentado da
freguesia, como é o lugar da Igreja.


