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A Arquidiocese de Braga vai
assinalar, no próximo ano pastoral,
os 300 anos da instituição do
Lausperene Quaresmal com uma
exposição eucarística itinerante e
com diversos momentos celebra-
tivos em todos os 14 arciprestados.

Este acontecimento, que foi
abordado na segunda parte do Con-
selho Arquidiocesano de Pastoral,
vai permitir, segundo o cónego José
Paulo Abreu, que todas as 551 pa-
róquias da Arquidiocese se com-
prometam na iniciativa, seja colo-
cando algum do seu espólio à dis-
posição, seja ainda, participando em
momentos de oração e celebração.

Paróquias devem estar
atentas à realidade social

das famílias

Na visita Pastoral a uma das
paróquias do arciprestado de Braga,
D.Jorge Ortiga alertou para o
cuidado que as paróquias devem ter
em conhecer a realidade social das
famílias. O prelado considera que
as paróquias devem estar prepara-
das para «ajudar a suprir carências»
e não ficar apenas por respostas
pontuais nem palavras ocas.

Casamento homossexual
vai dividir os portugueses

A Conferência Episcopal Por-
tuguesa (CEP) reiterou  em Fátima
que o casamento entre pessoas do

  Não gostamos que as coisas mu-
dem. Vejamos: levámos anos a assi-
milar novas regras num jogo, a apren-
der uma nova grafia das palavras (a-
cordo ortográfico para quando?), a fa-
zer triagem dos nossos lixos domés-
ticos. Podemos até olhar para a histó-
ria e ver como estamos profunda-
mente marcados pelo passado e que,
por vezes, esse mesmo passado nos
preenche por completo, como, por e-
xemplo, os Descobrimentos. “Anti-
gamente é que era”, podemos ouvir
amiúde aqui e ali entre idosos e me-
nos velhos. Mas não é sintoma
unicamente lu-sitano!

 As leituras deste Domingo estão
profundamente marcadas pela alergia
de um povo à mudança. Desde a von-
tade de voltar para trás no Êxodo que
o povo Hebreu sempre se pegou a
tradições, e muitas vezes foram avi-
sados de que tal acontecia. A reac-
ção dos escribas ao perdão dado por
Jesus (ver Evangelho) é o espelho de

Viver o presente, esquecendo o passado, abertos ao futuro
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toda uma aversão à mudança que se
estendeu ao longo da história e que
caracterizava este povo.

 O aviso «não vos lembreis mais
dos acontecimentos passados, não
presteis atenção às coisas antigas»
(primeira leitura) aponta claramente o
tempo em que a relação com Deus
deve ser vivida, o presente, nunca
marcado pelo passado mas pela
abertura à novidade.

 «Eu vou realizar uma coisa nova»
(primeira leitura), proclama Deus pela
voz do profeta Isaías, e pede a dispo-
nibilidade do povo para abraçar um
novo caminho. Se a aprendizagem de
acolher a novidade tivesse sido feita
na história do povo,  não assistiríamos
ao «está a blasfemar» (Evangelho) por
parte dos escribas, e veríamos muitos
mais gestos de aproximação a Jesus,
pois a sua radical novidade seria vivida
nesta certeza de que Deus inova a
sua forma de se comunicar, tanto no
seu tempo como hoje em dia, entre
nós.......... (Mais texto na página 4)

300 anos de
Sagrado Lausperene

mesmo sexo «vai dividir os por-
tugueses» e que há outras prioridades
em que os políticos «se deveriam em-
penhar».

No final de mais uma reunião do
Conselho Permanente da CEP, o se-
cretário da instituição, padre Manuel
Morujão, alertou que uma dessas prio-
ridades é a «crise», assim como «dar
os apoios que as famílias precisam
para responder aos desafios actuais».

Realidade Laboral, uma
palavra para os mais fracos

...Neste olhar sobre a realidade
laboral, cabe ainda uma palavra para
os mais fracos. Teme-se que a crise
relance a discussão sobre a efectiva
“bondade” do trabalho infantil, saben-
do-se que há quem defenda que as
crianças têm o direito de trabalhar se
o quiserem fazer. Os falhanços da
nossa sociedade não devem chegar
ao ponto de sacrificar a infância, que
tem o direito à educação e não o
“direito” ao trabalho.

Ora et Labora:  O lema “reza e
trabalha” que se espalhou pela Europa
através dos seguidores de São Bento
marcou a história do Velho Continente,
tanto no domínio da economia, como
da cultura e da espiritualidade. O tra-
balho faz parte da identidade do cris-
tianismo, ao longo de toda a sua
história.

Os documentos da Doutrina Social
da Igreja trazem-nos o pensamento
cristão acerca do trabalho. Ele é en-
carado não como indicador de
produtividade, mas como expressão
da pessoa humana, contribuindo
decisivamente para a construção da
sua dignidade.
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 24: às 18h05  (na Capela):
terço; às 18h25 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Aniv. Manuel Aldeia Rodrigues

m.c. filha Celina
4.ª F - 25:  às 18h05  ( na Igreja):

terço; às 18h25 missa por:
- Aniv. Olívia Matos Lopes  m.c.

filha Augusta
- Pais (António e Laurinda) de

Amélia Machado
Sábado – 28:  Às 18h15:  por:
- Aniv. Guilhermina Amélia

Gonçalves  m.c. filha Maria
- Pais (Joaquim e Angelina), e

irmão (José) de Maria Lurdes
Almeida Neves (do CISE)

Domingo – 01:   Às 9h15  por:
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.

Confraria
Atenção:  precedida de adoração

às 8h30 e procissão às 9h15.

Servir altar 28/29 Fevereiro
 Sábado - 28: acólitos:  grupo 5 +
2 do 8.º ano. Leitores:  Andreia da
Silva Faria, Bruno Rafael Rodrigues
e Filipa Valverde
Domingo- 01:   Às 9h15:  Acólitos:
João F. Sá e Ricardo Faria;
leitores: Céu Afonso, António Sá
e Licínia Martins

Vivência da Quaresma
(Curvos e Palmeira)

Durante a quaresma e sempre que
as circunstâncias o permitam,
vamos fazer na Igreja a Via Sacra
antes da Eucaristia.
Em Curvos será à 5.ª feira e em
Palmeira será à 6.ª feira.
Será assim uma das maneiras (há
outras) de vivermos a quaresma,

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 23: às 18h05:  terço;18h25,
missa por:

- Heitor L. Silva  m.c. madrinha
- Mãe (Rosalina) de Maria Lurdes

Fernandes
4.ª F- 25: às 18h45:  terço;19h00,

missa por:
 - Aniv. Carolina Loureiro  m.c.
sobrinho Fernando
 - Aniv. Olívia Matos Lopes  m.c. filho
Fernando

6.ª F- 27: às 18h05:  terço; 18h25
por:

- Aniv. Filipe Silva Rosa  m.c.
pesoas amigas

- Pais (António e Josefina) de
Maria Conceição Lima

Sábado – 28:   Às 17h00   por:
- Aniv. Laurentino Miranda Teixeira

m.c. pai
- Pai (Albino) de Maria Adelaide

Martins Pereira
Domingo – 01:  Às 8h00 por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Às 10h30:
- Pelo Povo e por Venâncio

Martins  m.c. amiga Celeste

Servir altar 28/29 Fevereiro
 Sábado- 28: Às 17h00: acólitos:
grupo 6 do 10.º ano + 2 do 8.º ano
da Catequista Sílvia Silva; Leitores:
Pedro Figueiredo
Domingo- 01:   Às 8h00:  leitores:
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros; Às 10h30: Rosa
Martins, João Cepa e Sílvia Meira

Reunião de Conselhos
económicos

No dia 28 de Fevereiro, pelas
21h00, os conselhos económicos
do arciprestado vão reunir-se, numa

acção formativa, subordinada ao tema
"Para uma pastoral renovada".

Para além das Fabriqueiras, a ela
devem assistir as comissões de
festas, Confrarias e Conselhos
Pastorais.

Reserva do Auditório
Para o dia 22 de Fevereiro , reser-

vado para a Associação de Pais das
crianças do Jardim de Infância Santo
António. Aluguer de 75 euros.

Dizem que é para uma tarde de
Karaóke e concurso de Máscaras.

Para o dia 7 de Março,  para um
grupo de Teatro de Esposende, cujas
receitas serão 50% para Palmeira.

Para o dia 16 de Março  (2.ª feira),
espectáculo de teatro feito a partir de
histórias contadas e cantadas, “Lendas
da minha Floresta”, que aborda as
vivências ligadas à floresta, mistérios
e encantamentos da partilha colectiva
de outros tempos “antigos”.

Este espectáculo foi já apresentado
em Antas, sendo agora em Palmeira,
com a presença de todos os Idosos
envolvidos no projecto, além dos
utentes de Lares e Centros de dia
das Instituições do Concelho.

Comissão Festa de S. António
Já está a trabalhar.
A fim de tornar mais suave a com-

participação das famílias para a festa
que se aproxima, está a pensar em
alguns momentos de convívio, distrac-
ção e leilão de ofertas para a festa.

O primeiro será já no dia 1 de Mar-
ço , da parte de tarde. Pede ajuda de
ofertas para leiloar. (continua pág. 3)

em espírito de Penitência, simbolizada
no Caminho da "Via Crucis", ou seja,
caminho da Cruz.

Normas liturgico-pastorais

para a Quaresma
1. O tempo da Quaresma vai desde a

quarta-feira de Cinzas até à Missa da
Ceia do Senhor, em 5.ª feira Santa.

2. Durante este tempo, omite-se
sempre o Aleluia, excepto nas
festividades que nele ocorrerem, como
é o caso de S. José.

3. Nos domingos da Quaresma estão
proibidas as missas de defuntos,
mesmo as exequiais. Isto não significa
que não se possam fazer funerais,
sempre com o missa do dia.

4. Não é permitido, neste tempo,
ornamentar os altares com flores, e o
toque dos instrumentos musicais
(órgão) só é permitido para sustentar o
canto. Exceptua-se o 4.º domingo da
Quaresma, as solenidades e as festas,
que podem ter flores e tocar o órgão.

5. Fomentem-se, neste tempo,
exercícios piedosos, como a Via Sacra
e outras celebrações, a fim de
manifestar o carácter peregrinante da
Igreja, que caminha para a páscoa.

6. A prática do Jejum e abstinência (
as duas coisas) deve ser vivida na 4.ª
feira de Cinzas e 6.ª feira Santa. Nestes
dias deve-se comer de modo a ficar com
fome (Jejum) Enquanto que a
abstinência só, deve ser vivida em todas
as sextas-feiras da Quaresma (comer
o que menos nos agrada e, se possível,
peixe).

7. Das visitas Pascais falar-se-á
oportunamente.


