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A Quaresma, na Igreja primitiva,
além de ser um tempo de penitência
e de conversão, era um tempo de
preparação para os baptizados, que
aconteciam no sábado santo, na
Vigília Pascal.

Por isso, nesses três domingos,
que antecedem a semana santa,
aparece o tema baptismal com os
símbolos:

- Da água, no diálogo com a
Samaritana,

- Da luz, na cura do cego;
- Da vida, na ressurreição de

Lázaro.
Hoje apresenta-nos o símbolo mais

importante, a água  que exprime o
milagre renovado da VIDA.

Na 1a Leitura , o povo pede água .
No deserto, o povo reclama revoltado
contra Moisés, pedindo água, para
manter-se vivo: “Dá-nos água para
beber...”  E Deus intervém, fazendo
brotar água da rocha de Horeb.

* Deus nunca abandona o seu povowww.esposendeonline.com;www.jf-curvos.pt;Email: armindopatrao@gmail.com
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A Água que gera vida
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na caminhada, mesmo quando as difi-
culdades o fazem duvidar da bondade
de Deus.

Os sofrimentos fazem parte da
pedagogia de Deus. Através deles faz-
nos crescer.

Na 2ª Leitura , São Paulo reafirma
que Deus acompanha sempre o seu
povo: apesar do pecado e da infideli-
dade, oferece sempre a Salvação. (Rm
5,1-2.5-8)

No Evangelho, Jesus pede e
oferece água  à Samaritana.(Jo 4,5-42)

- Jesus cansado... sedento... senta-
se ao lado do poço de Jacó...Uma mu-
lher anónima... balde vazio... coração
vazio... busca água...

- Jesus  quebra preconceitos de raça,
de sexo, de religião...e toma a
iniciativa: “Dá-me de beber”.

- A Mulher estranha... (os apóstolos
também): falar com samaritana e
mulher...

- E Jesus ajuda a mulher a descobrir
em si mesma...//..(continua página 4)

(continuação da página 1)
  uma sede  mais profunda de amor,
que nenhuma água deste mundo po-
de saciar, pois apesar dos 5 maridos
que já tivera, vivia um grande vazio...

- Inicialmente ela fica confusa... no
final ela pede “dessa água”. Reco-
nhece Jesus como “Salvador do Mun-
do”, o Templo onde Deus “deve ser
adorado em espírito e verdade”. Aban-
dona o “Velho balde” e corre para a
cidade, para anunciar ao povo a
verdade que tinha encontrado.

O Caminho da Samaritana:
Esse Diálogo mostra a pedagogia

de Jesus, que se revela aos poucos,
até chegar à manifestação plena.

No começo, a mulher só pensa na
água material (seus desejos, os
maridos..). Aos poucos começa a
aceitar a proposta de Jesus:

 Inicialmente, ela vê nele apenas um
judeu viajante; depois, chama-o de
“Senhor”; em seguida, reconhece que
é um Profeta;

No final, descobre nele o Messias
esperado. Então abandona o cântaro
que dá acesso às propostas limitadas
de felicidade e corre até à cidade para
anunciar a sua desco-berta.

Essa mulher desprezada, após
escutá-lo como discípula , torna-se
missionária  de Cristo, antes mesmo
dos apóstolos...

A água do poço  é símbolo de
todas as satisfações humanas, na
esperança de encontrar nelas a
nossa felicidade, mas que no fim
deixam sempre muito vazio e muitas
desilusões...Essa água não satisfaz
plenamente, todos os dias precisa-
mos de voltar ao poço...

A água de Jesus  é o espírito de
Deus, o amor que enche os corações.
Só Cristo mata definitivamente a sede
de vida e felicidade do homem. Essa
água faz-nos pensar também no
baptismo , que foi o nosso primeiro
encontro com Jesus.

O nosso caminho...
No Diálogo de Jesus com a Sama-

ritana, contemplamos o desabrochar
da plena revelação de nossa sede dian-
te da Fonte da Vida. Dessa sede
corporal de água, buscada pela mulher,
o Mestre divino conduz-nos à água viva
e à sede que dela devemos ter,
desejando e lutando pela Vida.

No passado, o Poço  sempre foi um
lugar de Encontro . Os homens con-
tinuam ainda hoje procurando um Poço,
para saciar sua sede profunda de vida.

Buscam cada vez mais “coisas” para
saciá-la e nada os satisfaz. Cristo con-
tinua vindo ao nosso encontro. Senta-
se vai-nos dizendo: “Quem tiver
sede..venha a mim..e beba...”

Antes de nos encontrar com Cristo,
também nós estávamos preocupados
e o nosso coração estava sempre
repleto de tristeza e insatisfação.
Precisávamos todos os dias voltar ao
poço e encher o nosso balde...

Um belo dia, o encontro com Cristo
aconteceu. A conversa com esse “Je-
sus” despertou em nós uma curiosidade
que nos levou a conhecer melhor a
pessoa de Cristo e a sua mensagem.

No final da caminhada, encontramos
essa água viva, prometida por Jesus.
Abandonamos o “velho Balde” e
sentimos a necessidade de correr  para
anunciar a todos, como Missionários,
a nossa descoberta e a nossa
felicidade...



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F- 25: às 18h05:  reza do terço; às

18h30 missa por:
- Pais e tios de Alfredo Marques
- Irmãos de Amélia Ferreira
4.ª F - 27: às 18h05:  reza do terço;

às 18h35 missa por:
- Aniv. Filipe Rosa m.c. Amélia Ferreira
- Aniv. Manuel Gonçalves Norelho

m.c. filha Maria dos Anjos
6.ª F - 29: às 18h00:  reza do terço,

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

- Aniv. Vitor Manuel Martins Neiva  m.c.
irmão José

- Sogros (António e Joaquina) de Ma-
ria Isabel Faria

Sábado – 01:  às 17h00 por:
- Pais (José Joaquim e Zulmira) de

Deolinda Morais
- Pais (José e...) de Rosária Neves
Domingo – 02:  Às 8h00:  Pelas Al-

mas  m.c. Associação; Às 11h:
- Aniv. Manuel Jesus Martins  m.c.

mãe
- 30-º dia por Maria do Carmo Martins

Neiva  m.c. Confraria - Pelo Povo

Servir altar 01/02 Março
Sábado - 01: Acólitos:  5.º ano da ca-

tequese; Leitores:  Sónia Nogueira,
Marisa Carvalho.e Sílvia Sousa

Domingo-02: Às 8h00:  Maria Afonso,
Sg.Santos e Teresa Santos  Às 11h00:
acólitos: 6.º ano da catequese; Leito-
res : Sara Serra, Carlos Faria e Sílvia

Contas festas S. António 2007
Receitas: (em euros)

Lugar de Susão: 1.130; Lugar de Ter-
roso: 1.590; Lugar de Barral: 2.508;
Lugar de Faro: 1.737,5; Lugar de Eira
d'Ana S: 2.240; Lugar de Eira d'Ana N:

     3
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 26:  às 18h05, na Capela de

S. Torcato: reza do terço; às 18h30 ,
missa por:

- Dr. Carlos Capelo  m.c. Valentina
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 28:  às 18h00:  na Igreja:

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

- Aniv. Guilhermina Amélia Gonçal-
ves  m.c. filha Maria e nora Elvira

- pais (Albino e Maria) e sogros de
Alice Dias

Sábado – 01:  às  18h15, missa por:
- Manuel da Cunha  m.c. Maria

Augusta
- Pais (Adílio (?) e Laura) de Maria

Augusta R. Gomes
Domingo - 02: às 9h30:
- Ao Santíssimo  m.c. Confraria
Atenção:  precedida de adoração e

Procissão exterior

Servir altar 01/02 Março
 Sábado - 01: às 18h15: Leitores:

Patrícia Valverde, Vitor Franquelim e
Carla Daniela; acólitos:  9.º ano

Domingo- 02:  9h30:  Acólitos :André
Garrido e Sara Garrido; Leitores:
Manuela Viana, Rui Sameiro e
Fernanda Lomba

Contas da Paróquia
1. Reuniu na passada 2.ª feira, dia  18
de Fevereiro, o Conselho para os
Assuntos Económicos, vulgarmente
conhecido por Fabriqueira.
O ponto forte da reunião seria a apro-
vação das contas, relativas a 2007.
O tesoureiro, Sr. Manuel Carvalho,
apresentou as mesmas que foram
aprovadas por unanimidade, as quais
se cifraram nos seguintes resultados:

1.595; Lugar de Santa Baia e Igreja:
760; Emigrantes: 1.700; Patrocínios:
8.900; Sorteio: 4.700; Prato e promes-
sas de andores: 1.800;
TotaL. 28.660,50

Despesas  (em euros)
Banda de Música: 1.900; Fanfarra: 950
Arraial: 2.400; Zés Pereiras: 250; Ran-
chos: 1.250; Palco (DREF): 500; Con-
juntos: 3.250; Marchas: 6.400; Flores
(andores): 1.660; Tipografia: 1.712,75;
Fogo: 5.093; Armador: 544,50; Direi-
tos de autor (licença): 143,50; Segu-
ros: 142,96; E.D.P: 132,58; Almoços
(Zés Pereiras): 106; Brindes + ramos
de flores: 220; Serviço religioso: (ser-
mões e clero da procissão): 235; Des-
pesas (Câmara): 5,78; Grupo Coral:
120; Total:  27.016,07;
Saldo  1.644,43 (entregues à Fabri-
queira no dia 21/08/2007)
Nota:  ficou por receber 250 euros da
Câmara (publicidade), mais o consu-
mo e baixada de um contador, tam-
bém da responsabilidade da Câmara,
quando solicitados pelas comissões
de festas ou fábricas da Igreja, fruto
do protocolo de apoio às festas reli-
giosas. Algo falhou!
A tempo:
1. Hoje é o dia 20 de Fevereiro (dia
em que estou a escrever este texto).
Não ouço falar na próxima festa de S.
António. Será que não vai haver?
Da minha parte...não volto a falar no
assunto, a não ser quando me pedi-
rem.
2. Brevemente publicarei as contas do
Sr. dos Desamparados de 2007

Receitas: 30.103,23 •
Despesas:  20.713,41 •.
Saldo positivo  (em 31/12/2007):
9.389,82 •
Este saldo,  realíssimo mas referente
ao último dia do ano e, portanto, relativo
ao ano 2007, parece fazer respirar um
ambiente de boa saúde financeira da
Frabriqueira, mas não é verdade.
De facto, de lá para cá  (em 2008),
satisfizeram-se vários compromissos
decorrentes de obras e restituição de
IVAs, o que faz com que, embora não
nos debatendo com dívidas ou saldos
negativos, não nos podemos alargar
muito, sabendo que temos apenas cer-
ca de 4.000 euros no Banco. E as
obras ainda vão prosseguir, aguardan-
do-se apenas pelo tempo bom.
2. Por outro lado, fomos informados
do quantitativo da paróquia para as
referidas obras: 10.875 •uros , ou seja,
cerca de 60%  das casas da freguesia.
Onde estão as outras 40%?  Mas a
Igreja é a casa de todos. Por isso, e
sem ser necessário andarmos inde-
finidamente a bater às portas, devem
ser os fiéis utentes da mesma Igreja a
vir trazer as suas esmolas quando seja
necessário fazer alguma intervenção na
casa de todos nós. Aqui fica o reparo
para aqueles a quem possa dizer
respeito.

Cobrança da Assinatura de
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.


