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Todos nós procuramos a felicidade.
Onde encontrá-la? Muita gente
busca-a na riqueza, no conforto, no
status e no poder. E sacrifica tudo
para isso.

No entanto, notamos que a procura
desregrada disso costuma ser fonte
de muito sofrimento.

Onde está a verdadeira felicidade?
Lendo-se o Antigo Testamento,

percebe-se que houve uma época em
que a riqueza era Sinal da Bênção
de Deus... Depois notou-se que a
riqueza era, freqüentemente,  fruto de
corrupção, de exploração, de
opressão e de engano.  Nestes
casos, não era bênção do Senhor.

Na 1a leitura,  o Profeta Sofonias
afirma que são felizes os pobres  e
humildes, que depositam sua
esperança no Senhor.

É a 1a vez, na Bíblia, que ser pobre
recebe um significado diferente.

Na 2a Leitura , São Paulo lembra
que os primeiros a serem chamados
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A proposta do Reino
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são sempre os pequenos, os pobres,
os que o mundo despreza,  mas que
são grandes no Reino de Deus.

O Evangelho  apresenta o projecto
do reino . (Mt 5,1-12)

Os primeiros 5 livros da Bíblia
(Pentateuco) são a parte mais sagrada.

Mateus apresenta o Evangelho
baseado em 5 discursos  de Jesus.

Deseja mostrar Jesus como o novo
Moisés,  que na Montanha promulga a
Nova Lei .

Hoje, iniciamos o Primeiro: o Ser-
mão da Montanha ,  cuja introdução
são as Bem-aventuranças.  Elas são
um “retrato” de Jesus e um modelo
para o seu seguimento.

 Jesus subiu  a montanha... como
Moisés, para orientar o povo... Sentou-
se... como faziam os doutores  para
ensinar ... e começou a ensinar:
“Felizes os pobres em Espírito..”

As oito Bem-aventuranças poderiam
ser resumidas pela primeira.

Para ser..//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
....//.. realmente pobre não é

suficiente apenas não possuir nada.
Precisa desapego dos bens..

Para Mateus, reconhecer-se pobre
não é apenas uma condição social,
mas uma disposição interior, que
afecta o nosso pensamento e agir.

Entre os pobres, vivem-se os verda-
deiros valores evangélicos:  solida-
riedade, partilha, simplicidade, con-
fiança em Deus...

- Os ricos também tem valores:
organização, eficiência, lucro, pres-
tígio, competência, ordem, tecnolo-
gia... mas devem ser  direccionados
ao serviço do mundo dos pobres.

Tem sentido ainda hoje essas
Bem-aventuranças ?  Ou é uma
mera utopia?

Jesus diz: “Felizes os pobres em
espírito”;  o mundo diz: “felizes os
que têm dinheiro e sabem usá-lo  pa-
ra comprar influências, comodidade,
poder, segurança e bem-estar”.
Quem é, realmente, feliz?

Jesus diz: “Felizes os mansos”;
o mundo diz: “felizes os que respon-
dem à violência com violência, pois
só a linguagem da força é eficaz.”
Quem tem razão?

Jesus diz: “Felizes os que cho-
ram” ; o mundo diz: “felizes os que
não têm motivos para chorar,  porque
a sua vida é sempre uma festa”.
Onde está a verdadeira felicidade?

Jesus diz:“Felizes os que dese-
jam cumprir a vontade de Deus”;
o mundo diz: “felizes os que não
dependem de preconceitos ultra-
passados e não acreditam num deus

que diz o que devem ou não devem
fazer, porque assim são mais livres”.
Onde está a verdadeira liberdade, que
enche de felicidade o coração?

Jesus diz: “Felizes os misericor-
diosos”;   o mundo diz: “felizes os que
desempenham o seu papel sem se dei-
xar comover pela miséria e pelo sofri-
mento dos outros. Assim serão efica-
zes neste mundo tão competitivo”.

Qual é o verdadeiro fundamento de
uma sociedade mais justa e mais
fraterna?

 Jesus diz: “Felizes os sinceros de
coração”;   o mundo diz: “felizes os que
sabem mentir e fingir, pois a verdade e
a sinceridade destroem a carreira e o
sucesso de muitos”.  Onde está a
verdade?

Jesus diz: “Felizes os que promo-
vem a paz ”;   o mundo diz: “felizes os
que não têm medo de lutar contra os
outros, pois só assim podem ser pes-
soas de sucesso”.  O que é que torna
o mundo melhor: a paz ou a guerra?

Jesus diz: “Felizes os perseguidos
por causa da justiça”;   o mundo diz:
“felizes os que julgam mais seguro e
mais fácil  fazer o jogo dos poderosos
e estar sempre de acordo com eles,
pois só assim podem subir na vida e
ter êxito na sua carreira”. O que é que
nos eleva à vida plena?

“As Bem-aventuranças estão no
centro da pregação de Jesus.   Pintam
o rosto de Jesus, caracterizam a
autêntica vida cristã e desvendam  ao
homem o fim último do seu agir: a
Bem-aventurança eterna.” (CCIC 360)

E Nós? Onde é que procuramos a
nossa felicidade, a nossa segurança?

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Emil: armindopatrao@gmail.com
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 Intenções de Missas
2.ª F- 04: às 18h05:  reza do terço; às

18h30 missa por:
- Mãe (Emília) de Maria da Paz
- Pelo pai (Albino) de Maria Adelaide

A.M.Pereira
4.ª F - 06: às 18h55:  reza do terço;

às 19h15 missa por:
- 7.º dia por Maria Carmo Martins Neiva
- Pai (Manuel), irmã (Maria) e marido

(José Manuel) de Maria Sameiro Perei-
ra Venda.

Há cerimónia da imposição das
Cinzas e do início da Quaresma. Dia
de Jejum e Abstinência.

6.ª F - 08: às 18h05:  reza do terço;
às 18h30:  missa por:

- Aniv. Alexandre Chaves m.c.irmã Ana
- Avós (João e Rosa) e tia (Maria) de

António Laranjeira
Sábado – 09:  às 17h00 por:
- Aniv. Albino Fernandes Pereira e

neto  m.c. filho Porfírio
- 30.º dia por Maria Ribeiro de Faria

m.c. Confraria
Domingo – 10:  Às 8h00:  Pelo Povo;

Às 11h:
- Pais (Rosa e António) de Alice Faria
- Pais (João e Laurinda) e sogro (Joa-

quim) de Carlos Faria

Servir altar 9/10 de Fevereiro
Sábado - 09: Acólitos:  8.º ano da ca-

tequese; Leitores:  Marisa Carvalho,
António Per. Venda e Catarina Dias

Domingo-10: Às 8h00:  Celina, Ar-
mindo Fernando e Maria Afonso; Às
11h00:  acólitos: 7.º ano da catequese;
Leitores : Sílvia Meira, Cabo Lima e
Márcia Barroso

Canto das Janeiras
Terminámos no domingo passado o
canto das Janeiras por toda a fregue
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 05:  às 18h05, na Capela:

reza do terço; às 18h30 , missa por:
- Aniv. Maria Martins de Lima  m.c.

filho Augusto
- Aniv. António do Vale Figueiredo

m.c. filha Eugénia
4.ª F - 06: às 18h05, na Igreja: reza

do terço; às 18h30 , missa por:
- Maria Amélia Lima de Miranda

m.c. pessoas amigas
- Alfredo Engrácia de Miranda (de

2007) m.c. irmã Maria José
Há cerimónia da imposição das

Cinzas e do início da Quaresma.
Dia de Jejum e Abstinência.

 5.ª F - 07:  às 18h05, na Capela
da Rateira: reza do terço; às 18h30 ,
missa por:

- Almas purgatório  m.c. Associação
- Abílio Costa Sá Viana  m.c. António

Costa Gomes
Sábado – 09:  às  18h15, missa por:
- Aniv. Alfredo Engrácia Miranda  m.c.

irmão Paulino
- Pais (David e Adelaide) e irmãos

(Augusta e Manuel) de Paulo Pereira
Martins

Domingo - 10: às 9h30:
- Aniv. Ana Rosa Alves  m.c. filhas
- Pelo tio (Domingos) de Maria

Helena Chaves Rodrigues

Servir altar 9/10 de Fevereiro
 Sábado - 09: às 18h15: Leitores:

Sameiro Ribeiro, Paulo Miranda e
Ivone Maia; acólitos:  7.º ano

Domingo-10:  9h30:  Acólitos :Grupo
de Jovens META; Leitores: Fernanda
Lomba, C. Ermida e Glória Afonso

Farmácia de Vila Cova
1. Na semana de 4 a 10 de Feverei-

ro, o horário de funcionamento será

de 2.ª feira a domingo, das 9h00 às
22h00, atendendo a que se insere no
calendário das farmácias de serviço do
Concelho de Barcelos, como farmácia
de Reforço.

2. Em conjunto com a Óptica Jorge
Oculista, a farmácia vai realizar um
Rastreio Visual gratuito no domingo,
dia 10 de Fevereiro, da parte da ma-
nhã, junto às suas instalações.

Continuação da página anterior
4. Nas solenidades e festas e
nalgumas celebrações especiais, diz-
se «Te Deum» e «Glória a Deus».
5. Nos domingos da Quaresma estão
proibidas as missas de defuntos,
mesmo as exequiais. Nos dias feriais,
estão permitidas as missas exequiais
e as que se celebram em circunstân-
cias especiais (depois do anúncio da
morte, por ocasião da sepultura
definitiva e no primeiro aniversário).
 6. Estão, porém, proibidas as missas
quotidianas de defuntos.
7. Não é permitido neste Tempo, or-
namentar os altares com f1ores e o
toque dos instrumentos musicais só é
permitido para sustentar o canto. Ex-
ceptuam-se, contudo, o IV Domingo da
Quaresma, as solenidades e as festas.
8. Na Quaresma, recomenda-se que
as Igrejas locais, celebrem reuniões de
oração, com celebração da Eucaristia
ou do Sacramento da penitência ou da
liturgia da Palavra, a fim de pôr de
manifesto o carácter peregrinante que,
com espírito de conversão, se
encaminha para a Páscoa.
9. Fomentem-se exercícios piedosos
e outras celebrações apropriadas

sia e, quase, por todas as casas.
Foram 5 semanas que nos trouxeram
várias vantagens: económicas, diver-
são e de convívio com as pessoas.
Fomos bem recebidos quase por toda
a gente. Casos pontuais confirmam
que não há regra sem excepção. É
que algumas pessoas são tão difíceis
de trato, tão antipáticas, tão
malcriadas e tão mentirosas que,
para não dar nada, inventam toda a
espécie de aldrabices, mentiras e
artimanhas.
Mesmo assim, tudo bem e acima
daquilo que esperávamos. A com-
provar, está o facto de termos recebido
até ao momento 4.921,71 euros,
prevendo-se que venha ainda a
ultrapassar os 5.000. No último fim
de semana: Barral: 810,78 • e Faro:
900,51•

Normas litúrgico-pastorais
para o termpo da Quaresma

Côr litúrgica: roxo
O Tempo da Quaresma destina-se à
preparação da celebração da Páscoa.
1. A liturgia quaresmal prepara para a
celebração do mistério pascal, tanto
os catecúmenos, fazendo-os passar
pelos diversos graus de iniciação
cristã, como os fiéis, que recordam o
baptismo e fazem penitência.
2. O Tempo da Quaresma vai desde a
quarta-feira de Cinzas até à missa da
Ceia do Senhor (5.ª feira santa),
inclusive.
3. Na Liturgia das Horas e na Liturgia
Eucarística, até à Vigília Pascal,
omite-se sempre o Aleluia.
Todos os dias da Quaresma têm
Missa própria. (continua na página 3)


