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Li, aqui atrasado, uma local
dum boletim qualquer do
arciprestado, assinada por J. A,
que, pela sua pertinência,
actualidade e até necessidade,
ouso transcrever hoje para este
boletim paroquial "Rumo e
Acção". Saboreiem o conteúdo
do mesmo a procurem transferi-
lo para as comunidades paro-
quiais a que pertencemos e a
quem servimos.

"Por vezes, ouvem-se críticas
acerca das celebrações cristãs, di-
zendo que as pessoas estão ali,
lado a lado, como umas desconhe-
cidas, tal como se juntam nos meios
de transporte públicos. As pessoas
comportam-se como gente anóni-
ma que está ali para cumprir uma
obrigação. Algumas até ficam umwww.esposendeonline.com;www.jf-curvos.pt;Email: armindopatrao@gmail.com

1

Sociedade anónima?
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pouco embaraçadas quando o ce-
lebrante convida: «Saudai-vos na paz
de Cristo!»

Estas críticas não deviam ter razão
de ser, pois uma comunidade cristã
não pode ser uma sociedade anó-
nima. Deveríamos ter, uns para com
os outros, um nome, um rosto, ou
seja, conhecermo-nos. Os padres e
os que se dedicam à animação da co-
munidade, não deveríamos ser uns es-
tranhos, nem eles para os fiéis, nem
os fiéis para eles. Por isso, exige-se
um esforço por criar assembleias on-
de se respire um ambiente familiar.

Nas celebrações, o missal põe por
vezes uma inicial: N., que significa
«nome». Por isso, pronuncia-se o
nome do papa, do bispo da dio-
cese, do santo do dia, dos defuntos
que recordamos..//..(continua na pág. 4)

(continuação da página 1)
 de modo especial. E pode também
dizer-se o nome de alguma pessoa,
por exemplo, na oração universal.

Nos sacramentos do matrimónio,
confirmação, baptismo, ordena-
ções ou exéquias, nomeiam-se os
«protagonistas» dos mesmos.

Quando a celebração termina, de-
víamos sair não como quem sai, por
exemplo, de uma sala de espectá-
culos, mas como quem sai de �um
encontro de família�, convivendo
alegremente e despedindo-nos com
amizade.

Esta relação próxima, e não anó-
nima, deveria acontecer na vida, na
maneira de nos tratarmos uns aos
outros. Deveríamos procurar co-
nhecer as pessoas, estar próximo
delas, cumprimentar a todas, cha-
má-las pelo nome. Porque somos
Igreja, somos uma comunidade,
uma família, e não uma sociedade
anónima.                          J. A.

A Luz
A Liturgia de hoje continua a

Catequese Baptismal da Quaresma.
- Vimos o símbolo da ÁGUA,  com

o episódio da Samaritana. Hoje pros-
segue o tema da LUZ, com a cura
do cego. E veremos o tema da VIDA,
com a ressurreição de Lázaro...

As Leituras deste domingo pro-
põem o tema da “Luz” e mostram a

experiência cristã de “viver na Luz”.
A 1ª leitura  conta a escolha de David

para rei de Israel e sua unção. Lembra-
nos a unção que recebemos no dia do
Baptismo  e que nos constituiu tes-
temunhas da “Luz” de Deus no mundo.

Na 2ª Leitura , São Paulo lembra que
os baptizados passam das trevas para
a Luz e devem viver como filhos da
“Luz”, praticando as obras de Deus.

No Evangelho , Jesus apresenta-se
como a “Luz do Mundo”, que veio libertar
os homens das trevas. (Jo 9,1-41)

São João costuma tomar um facto da
vida de Jesus como ponto de partida
para desenvolver um tema básico da
mensagem cristã.

A cura do cego descreve o processo
de fé de um homem, que vai passando
das trevas da cegueira, para a luz da
visão, e desta para a Luz da fé em
Cristo. O “Cego” é um símbolo de todos
os homens que vivem na escuridão,
privados da “luz”, impedidos de chegar
à plenitude da vida.

Tudo começa com uma pergunta dos
discípulos a Jesus: “Porque é que esse
homem nasceu cego?” Seria castigo
de Deus? Quem pecou?

Jesus responde: “Nem ele, nem seus
Pais pecaram...” E continua a sua
resposta, passando das palavras aos
atos. A cura não é imediata: requer a
cooperação do enfermo.

- A disponibilidade do cego sublinha
a sua adesão à proposta de Jesus.

- O banho na piscina do “enviado” é
uma alusão à “Água de Jesus”.

Lembra também a água do Baptismo
para quem quiser sair das trevas para
viver na luz, como Filhos de Deus...



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F- 03: às 18h05:  reza do terço; às

18h30 missa por:
- Aniv. Maria Gonçalves Silva e irmã

Rosa  m.c. sobrinhas
- Aniv. José Fernandes Neto Silva

m.c. filho Horácio
4.ª F - 05: às 18h05:  reza do terço;

às 18h35 missa por:
- Pais (Alexandrino e Isaura) de Maria

José
- Pais (Carolina e Albino) de Fernanda

Capitão
6.ª F - 07: às 18h00:  reza do terço,

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

- S.C.Jesus  (1.ª sexta-feira)
- À Srª de Fátima  m.c. Alice Azevedo
Sábado – 08:  às 17h00 por:
- Heitor e Rosa Jesus  m.c. filhos
- Margarida V. Lima m.c. Conceição
Domingo – 09:  Às 8h00:  Pelo Povo;

Às 11h:
- Pelos avós (João e Rosa) e tia (Ma-

ria) de António Laranjeira
- Avós (Manuel e Maria) de Maria

Amélia Venda

Servir altar 08/09 Março
Sábado - 08: Acólitos:  10.º ano da

catequese; Leitores:  Márcia Barroso,
António Per. Venda e Catarina Dias

Domingo-09: Às 8h00:  Acólitos: 9.º
ano (Turma da Manuela Faria);
Leitores :Celina, Armindo fernando e
Maria Afonso  Às 11h00:  acólitos: 9.º
ano da catequese; Leitores : Maria
Afonso, Cabo Lima e Ana Paula Cor-
reia Dias

Festas da Catequese 2008
Interrupção de Páscoa: 22 e 29/03
Dia do Pai: 19 de Março, no auditório
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 04:  às 18h05, na Capela da

Rateira: reza do terço; às 18h30 , mis-
sa por:

- Sr. Adriano, Freitas, Raínha,
Arminda Figueiredo e Maria do Carmo
m.c. Maria Augusta

- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 06: às 18h00:  na Igreja:  re-

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

- 30.º dia por Alice Amélia Silva  m.c.
Associação Almas

- Ana e Leopoldina Alves Ribeiro  m.c.
Maria Augusta Gomes

Sábado – 08:  às  18h15, missa por:
- Pais (Joaquim e M.ª prazeres) de

Emília Miranda
- S. C. Jesus (da 1.ª sexta-feira)
Domingo - 09: às 9h30:
- Rui Filipe G. Faria m.c. Alice Dias
- Pais (Aurora e Severino) Helena R.

Servir altar 08/09 Março
 Sábado - 08: às 18h15: Leitores:

Sameiro Ribeiro....e Ivone Maia;
acólitos:  9.º ano

Domingo-  09: 9h30:  Acólitos :Grupo
Jovens META; Leitores: Fernanda
Lomba, Car. Ermida e Glória Afonso

Festas da Catequese 2008
Interrupção de Páscoa: 22 a 29/03
Dia do Pai: Antecipada para o dia 15
de Março, na Eucaristia vespertina
Festa da Vida (8.ª classe):  vigília
pascal, dia 22 de Março.
Festa das Bem-aventuranças (6.ª
classe): a escolher oportunamente
Dia da Mãe: 4 de Maio
Festa da 1.ª comunhão (3.ª classe)
e profissão de fé (7ª e 8.º classes,
se estiverem preparados: dia 29/06

(juntamente com o CICs
Festa da Vida (8.ª classe): e das
Bem-aventuranças (6.ª classe):
vigília Pascal, à noite: dia 22 de Março
Dia da Mãe: 4 de Maio
Festa da 1.ª comunhão (3.ª classe):
dia do Corpo de Deus (22 de Maio)
Festa do Pai-Nosso (1.ª classe): 7
de Junho
Festa da Palavra (4.ª classe): 14 de
Junho
Festa da Profissão de Fé (7.ª
classe):  22 de Junho
Crisma (10.º ano): 5 de Julho em
Marinhas
Último dia da Catequese: 28 de
Junho

Outras festas
S. António  (se houver): dia 15 de
Junho
Senhor dos Desamparados  (se
houver): 3 de Agosto
Santíssimo (Senhor) : 6 de Julho
Comunhão  de familiares de
emigrantes: 15 de Agosto
Padroeiras:  7 a 10 de Dezembro

Reconciliação Quaresmal
Dia 12 de Março:  Eucaristia com
celebração Penitencial (pregador)
Dia 14 de Março:  De tarde:
confissões; À noite:  celebração da
Eucaristia com celebração comu-
nitária da Penitência (para o "resto de
Israel")
Dia 15:  sábado: pregação e comu-
nhão pascal. Terminando, assim, o
Tríduo do S.C.Jesus e Recon-
ciliação

Festa do Pai-Nosso (1.ª classe):  7/06
Festa da Palavra (4.ª classe): 14/06
Crisma (10.º ano): 5/07 em Marinhas
Último dia da Catequese: 28/06

Outras:  Rateira:1/06; S. Torcato:5/10

Reconciliação Quaresmal
Dia 13 de Março:  Eucaristia com
celebração Penitencial (pregador)
Dia 14 de Março: De tarde:  confissões
À noite:  celebração da Eucaristia com
celebração comunitária da Penitência
(para o "resto de Israel"); Dia 15:
sábado:  pregação e comunhão pascal.
Terminando, assim, o Tríduo do
S.C.Jesus e Reconciliação

Cria o logotipo do Centro Social
(Concurso público)

Pistas:  1. IPSS (Instituição Particular
de Solidariedade Social); 2. Nome:
Centro Social da Paróquia de Curvos;
3. Concorrentes:  todas as pessoas,
tanto a nível individual como organi-
zadas em grupo; 4. Prazo:  até ao dia
24/06/2008; 5. Local de entrega:  Se-
de da instituição; Lugar da Igreja 4740-
183 Curvos; 6. Forma de entrega dos
trabalhos:  em envelope fechado que
contenha no seu interior a identificação
do concorrente e o pseudónimo
utilizado.; 7. Prémios:  o vencedor terá
como prémio 250,00 •. Os restantes
um certificado de participação.

Jovens META organizam feirinha
Tendo feito uma feirinha no domingo
passado que não resultou plenamente,
vimos pedir para avisar que vamos
repetir a experiência nest domingo, dia
2 no final da Eucaristia. A mesma reverte
para as actividades do grupo.


