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A Vida cristã pode ser comparada
a uma caminhada que deve ser
percorrida na escuta atenta de Deus,
na observância total aos seus planos.

A Quaresma é um momento forte
que nos ajuda a rever essa caminha-
da.  As Leituras bíblicas de hoje nos
ilustram essa verdade...

Na 1a Leitura,  vemos a caminha-
da de Abraão:  (Gn 12,1-4)

- Deus chama Abraão, convida-o a
deixar a sua terra e a sua família e a
partir ao encontro de uma outra terra,
para ser sinal de Deus no meio dos
homens.

- Deus oferece-lhe a sua bênção e
a promessa de uma família numero-
sa, que será testemunha da Salvação
de Deus diante de todos os povos.

- Diante do desafio de Deus, Abraão
pôs-se a caminho e segue-o de todo
o coração.

É modelo para o homem moderno
que nunca tem tempo para encontrar
Deus, nem para perceber seus sinais.
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Transfiguração: caminhada para a Páscoa
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- A nossa resposta aos seus desafios
é um “sim” incondicional, ou é uma
procura de razões para justificar nosso
modo de agir?

Na 2ª leitura,  São Paulo exorta
Timóteo a superar a sua timidez  e a
ser um modelo de fidelidade no
testemunho da fé. (2Tm 1, 8b-10)

É um apelo aos seguidores de Jesus,
a serem verdadeiras testemunhas do
projecto de Deus no mundo. Nada
poderá afastar o discípulo dessa
responsabilidade.

No Evangelho,  vemos a caminha-
da de Jesus : (Mt 17,1-9)

Em sua caminhada para Jerusalém,
Jesus faz o primeiro anúncio da Paixão.
O Caminho de salvação esperado pe-
los discípulos era bem diferente... Por
isso, ficam profundamente desanima-
dos e frustrados. A aventura parece
encaminhar-se para um grande
fracasso.

- Para fortalecer o ânimo profun-
damente....//...(continua na página 4)

(continuação da página 1)
 abalado dos discípulos, Jesus toma
consigo Pedro, Tiago e João e revela-
lhes no Monte Tabor o esplendor da
divindade. Após um momento de me-
do, eles reencontram a paz e a ale-
gria.

Com a TRANSFIGURAÇÃO ,
Mateus quer revelar QUEM É JESUS:

O Filho amado de Deus, que vai
concretizar o projecto salvador do Pai
em favor dos homens através do dom
da vida.

Pela Transfiguração, Deus demons-
tra aos crentes de todas as épocas
e lugares,  que uma existência feita
dom não é fracassada, mesmo se
terminada na cruz.

A vida plena e definitiva espera, no
final do caminho, todos aqueles que,
como Jesus, forem capazes de pôr
sua vida ao serviço dos irmãos.

- Moisés e Elias , para os israelitas,
representavam todo o Antigo Tes-
tamento. Jesus é a explicação e a
realização de toda a Lei e os Profetas
No Monte Sinai, falavam com Deus,
aqui estão falando com Jesus...

- Israel era o filho predilecto de Javé.
Jesus é o Filho predilecto do Pai ,
que os discípulos devem ouvir. Por
isso: “os três levantaram os olhos e
viram só Jesus.”

Moisés e Elias desapareceram, já
cumpriram a sua missão: apresentar
ao mundo o Messias, o novo Profeta,
o novo Legislador.

- O Prefácio resume o sentido do
evangelho de hoje: “Cristo, depois de
anunciar a morte a seus discípulos,
mostrou-lhes no Monte Santo o

esplendor de sua glória para tes-
temunhar, de acordo com a Lei e os
Profetas, que a Paixão é o caminho da
Ressurreição.”

A Nossa caminhada para Deus:
Também nós somos chamados por

Deus a uma caminhada especial.
Animados por uma esperança, fica

mais fácil  vencer os obstáculos que
se apresentam.  Quando o caminho é
longo e difícil, somos tentados a desa-
nimar.

Na caminhada de Jesus, também
havia uma cruz, mas ele não se desviou
dela. Ao transfigurar-se na glória da
Trindade diante dos apóstolos, quis
manter viva neles a chama da espe-
rança.  Com a sua morte, o sonho não
tinha acabado. Por isso, eles não de-
viam desanimar por causa da cruz.

 “Descer o Monte”
Na Transfiguração, Jesus revela-nos

o valor da Vida. Em Jesus aparece a
beleza do ser humano, que deve ser
respeitado em todas as etapas da sua
existência  e com ele toda a natureza
que o envolve.

Diante das ameaças e agressões à
Vida, Jesus convida-nos a “descer o
Monte” e retomar a dolorosa caminhada
em defesa da Vida.

Pela Transfiguração, Jesus mostra
que essa realidade hostil em que vive-
mos, pode e deve ser mudada, trans-
figurada...O caminho é escutar o Filho
amado e segui-lo com fidelidade...

Que a Caminhada Quaresmal nos
ajude a descobrir esse Cristo glorioso,
a escutar e acolher a sua voz para que
a Páscoa aconteça dentro de cada um
de nós.

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Emil: armindopatrao@gmail.com



  Paróquia de Palmeira

2

 Intenções de Missas
2.ª F- 18: às 18h05:  reza do terço; às

18h30 missa por:
- Aniv. Júlia Maria Matos  m.c. mãe
- Aniv. Maria de Lurdes Miranda

Ferreira  m.c. irmã Amélia
- Aniv. Albino Rodrigues Cabreira  m.c.

filha Júlia
4.ª F - 20: às 18h05:  reza do terço;

às 18h35 missa por:
- Aniv. Manuel Fernandes da Venda

m.c. viúva
- Aniv. Irmã Carolina Loureiro  m.c.

sobrinho Fernando
- Aniv. Nicolau Francisco Serra  m.c.

filho Emílio
6.ª F - 22: às 18h00:  reza do terço,

seguida de Via-Sacra; às 18h45:  mis-
sa por:

- Paulino Martins de Lima  m.c. pes-
soas amigas

- Leonor Bandeira e Amélia Martins
m.c. Maria da Paz

Sábado – 23:  às 17h00 por:
- Pais (Alexandrino e Isaura) de Maria

José
- Pais (Eduardo e Maria da Glória) de

Olívia Monteiro
Domingo – 24:  Às 8h00:  Pelo Povo;

Às 11h:
- Aniv. Olívia Matos Lopes  m.c. filho

Fernando
- 30.º dia por Idalina Silva Neto  m.c.

Confraria
- Por António e Maria Miranda  m.c.

Maria do Carmo

Servir altar 23/24 Fevereiro
Sábado - 23: Acólitos:  6.º ano da ca-

tequese; Leitores:  Patrícia Isabel, Luis
Carlos e Ivone Rosa;
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 19:  às 18h05, na Igreja:

reza do terço; às 18h30 , missa por:
- Aniv. Preciosa Martins Vilas Boas

m.c. filha Elvira
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 21:  às 18h00:  na Igreja: reza

do terço, seguida de Via-Sacra; às
18h45:  missa por:

- Aniv. Benjamim Gomes da Silva
m.c. irmão Firmino

- Aniv. Francisco Pereira Matos  m.c.
filhas

Sábado – 23:  às  18h15, missa por:
- 30.º dia por Manuel Martins da Sil-

va  m.c. Associação
- Por Maria Alves Igreja  m.c. sobri-

nha Augusta
Domingo - 24: às 9h30:
- Aniv. Manuel Aldeia Rodrigues  m.c.

filha Celina
- Por Dionísio Carvalho  m.c. viúva

Servir altar 23/24 Fevereiro
 Sábado - 23: às 18h15: Leitores:

Ângela Faria, Lionel e Tânia de Jesus;
acólitos:  10.º ano

Domingo-24:  9h30:  Acólitos :Luis
Amorim e Luis Garrido; Leitores:
Adosinda, Alberto e Elisa Viana

Próximas reuniões
1. Fabriqueira (Conselho para os
Assuntos Económicos):  2.ª feira,  dia
18, às 20h30.
Aprovação de contas do ano 2007 e
outros assuntos relacionados com
obras paroquiais, são o centro da A-
genda de trabalhos.
2. Conselho Pastoral Paroquial:
Sábado,  dia 23, às 21h00.
Atenção:  à reunião do Conselho

Domingo-24: Às 8h00:  Rosa
Martins, José Per. Venda e Marlene
Quinta  Às 11h00:  acólitos: 5.º ano
da catequese; Leitores : Paula
Miranda, ....... e Maria Afonso

Reuniões para esta semana
1. Fabriqueira (Conselho para os
Assuntos Económicos):  2.ª feira, dia
18, às 14h30.
Visto ser a 1.ª reunião da nova co-
missão, após a sua tomada de posse,
agradecia que trouxessem B.I: e N.º
contribuinte, para legalização no
Banco
2. Conselho Pastoral Paroquial:
6.ª feira , dia 22, às 21h00. Por essa
razão, o ensaio de cantores será na
5.ª feira, à hora do costume.
Atenção:  à reunião do Conselho
Pastoral podem vir pessoas que
queiram preencher lugares vagos, por
qualquer grupo paroquial ou por
delegados de lugar. Será assim uma
ocasião de actualizar a composição
do Conselho Pastoral.
Da agenda de trabalhos, para além
de outros assunto relevantes para a
paróquia, fará parte forçosamente a
Páscoa e a Visita Pascal.

Jornal Nascer de Novo
Está em pagamento a assinatura
deste jornal, com um aumentozinho
para este ano, ou seja, 7,50•..
Também já há 6 anos que não sofria
qualquer aumento.
Os do lugar de Barral devem pagá-lo
no estabelecimento "Fita Azul". Os
outros, alguém, irá pela porta.

a festa de.....
S. António? Onde está a comissão?.

Pastoral podem vir pessoas que queiram
preencher lugares vagos, por qualquer
grupo paroquial ou por delegados de lu-
gar. Será assim uma ocasião de actuali-
zar a composição do Conselho Pastoral.
Da agenda de trabalhos, para além de
assuntos relevantes para a paróquia,
fará parte forçosamente a Páscoa e a
Visita Pascal.

Jornal Nascer de Novo
Está em pagamento a assinatura deste
jornal, com um aumento para este ano,
ou seja, 7,50•.. Também já há 6 anos
que não sofria qualquer aumento. De-
vem passar pela sacristia para o seu
pagamento.

Atenção, noivos, ao CPM
Os poucos noivos que este ano vão
casar, quer em Palmeira quer em
Curvos, deverão fazer a inscrição para
as sessões do CPM que decorrerão em
Esposende, nos dias 4 e 5, 11 e 12, 18
e 19 de Abril, das 21h00 às 23h00.
A inscrição faz-se no escritório do
Pároco, mediante o pagamento de 5
euros por casal ou 2,5 por pessoa.

Excursão à Ilha da Madeira
Acompanhando o Pároco e o grupo co-
ral de Palmeira, quem estiver inte-
ressado em visitar a Madeira nos dias
19, 20 e 21 de Setembro deverá
inscrever-se junto do Pároco.
Tudo pago ficará por cerca de 600 euros.
Outras excursões se prevêem,  não
sendo de pôr de parte uma aos Açores
e outra à Terra Santa, em datas a
anunciar brevemente.

Vamos preparar a penitência das
sextas-feiras da Quaresma partici-
pando na oração da tarde de 5.ª


