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Há momentos na nossa vida que
nos deixam totalmente desconcer-
tados. Sem conseguirmos explicar
por que acontecem, ou mesmo sem
termos causado nada para que
aconteçam, esses momentos cau-
sam em nós tão grande dor ou exigem
de nós tão grandes sacrifícios que
não fazemos mais do que nos voltar-
mos para Deus e rezarmos dizendo
simplesmente «Porquê?». E, como
se não bastasse já o drama em que
nos vemos envolvidos, parece que
Deus permanece mudo à nossa per-
gunta. E a nossa angústia parece que
aumenta.

Nestas circunstâncias, uns dei-
xam-se abater pelo desânimo, outros
encontram refúgios que não são mais
que escravidões que atenuam a
angústia, mas que não libertam dela.
Os crentes em Jesus Cristo têm o
auxílio da fé. Parece que a fé, firme e
constante, os transfigura no meio do
sofrimento, fazendo deles outras
pessoas, com a força necessária
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para enfrentar todas as dificuldades
da vida, mesmo aquelas que não com-
preendem e que procuraram a todo o
custo evitar.
Lembrar a transfiguração de Jesus
neste tempo da Quaresma é recordar
a necessidade da fé que move
montanhas. Pela fé o frágil torna-se
forte, o obscuro torna-se translúcido
e o crente obtém a resposta silenciosa
de Deus que continua a dizer «Tu
também és meu filho muito amado»
A fidelidade do justo prova-se pela fé,
tal como foi provado pela fé Abraão,
nosso pai na fé, ou primeiro dos
nossos irmãos numa fé renovada,
como há quem defenda. Apesar de ver
que o sacrifício de Isaac, seu único
filho (ver 1.ª leitura), era o fim do seu
sonho de ter uma descendência
numerosa, e sem compreender o
porquê de Deus lhe pedir tão grande
sacrifício, ele avança confiando no
Senhor: «Confiei no Senhor, mesmo
quando disse: “Sou um homem de
todo infeliz”» (Continua na página 4)

(Continuação da primeira página)
...acontecimento. A linguagem

bíblica usa várias vezes este número.
O dilúvio durou 40 dias e 40 noites,
preparando uma nova humanidade; o
povo de Israel passou 40 anos no
deserto, preparando-se para a entra-
da na Terra Prometida; os habitantes
de Nínive fizeram penitência durante
40 dias, preparando-se para receber
o perdão de Deus; Elias caminhou
40 dias e 40 noites, para chegar ao
monte Horeb; Moisés prolongou o
seu jejum por 40 dias e 40 noites no
Sinai e Jesus, referência que se liga
directamente à Páscoa, passou 40
dias e 40 noites no deserto em
oração e jejum, preparando a sua vida
pública e a caminhada pascal.

Personagens da Quaresma
Jesus Cristo, que é a referência do

Mistério Pascal; Maria, que no silên-
cio se faz presente, acompanhando
sempre o seu Filho; e depois várias
figuras bíblicas que vivificam a
História da Salvação e anunciam a
chegada do Messias: Adão, que lem-
bra a criação, o pecado e a graça;
Abraão, que é tido como nosso pai
na fé, por causa do modo como res-
pondeu à sua vocação e como acei-
tou a promessa de ser fonte de bên-
çãos; Moisés, ligado à Aliança e à
Lei; David, que era para muitos o rei
esperado; Ezequiel, que representa
a esperança dos profetas e Isaías,
que apresenta a imagem do servo
sofredor, que mais tarde vai ser
identificado com Cristo.

Programa Espiritual para a
Quaresma

- Viver realmente como baptizados,

ou seja, como filhos de Deus.
- Olhar para as cinzas, que sobre nós
são colocadas para lembrar a nossa
origem e o nosso fim, procurando a
humildade e a simplicidade.
- Passar da grandeza à pobreza, pela
esmola, dando o que nos é neces-
sário; pela oração, vivendo mais
intensamente a relação com Deus;
pelo jejum sacrificial, interno e
externo.

Em nossa caminhada
para a Páscoa...

...Somos convidados a subir com
Jesus a montanha e, na companhia
dos 3 discípulos, viver a alegria da
comunhão com ele.

As dificuldades da caminhada não
nos podem desanimar. No meio dos
conflitos, o Pai  mostra-nos desde já
sinais da ressurreição e do alto
daquele monte ele continua a gritar-
nos: “Este é o meu Filho amado,
ESCUTAI-O”.

O que é ter fé? É apenas uma ade-
são da inteligência a algumas verda-
des que decoramos na catequese?

É mais...A Fé é: adesão de nossa
vida a Deus ... É acolher Deus que
quer fazer sua história juntamente con-
nosco...É fazer a vontade de Deus...
(tanto no Tabor, como no Calvário)

- É um Dom gratuito de Deus  (não
foi Abraão que tomou a iniciativa)
A Fé exige :  uma Resposta da pes-
soa a uma palavra, a uma Promes-
sa..; Um Serviço pronto e generoso
na Obra de Deus...
- Reconhecer esse Cristo des-
figurado, presente na pessoa dos
irmãos... sobretudo nos excluídos...
nos oprimidos pela violência...

Domingo 2.º da Quaresma - Ano B

A fé transfigura os crentes no meio do sofrimento



  2 3

12

 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 10: às 18h25  (Na Rateira):
terço; às 18h45 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- S. Bento e Sr. dos Aflitos  m.c.

Auxília Silva
5.ª F - 12:  às 18h15  ( na Igreja):

Via Sacra; às 18h45 missa por:
- Rui Filipe G. Faria  m.c. pais
- Pais (José e Felícia) de Alfredo

Igreja Lopes
Sábado – 14:  Às 12h00:  ca-

samento (Vitor e Raquel)
Às 18h15:
- Por Manuel Alves Lima  m.c. viúva
- Pais (António e Júlia) de Amélia

Cruz
Domingo – 15:   Às 9h15  por:
- Pais (José e Emília) e irmão de

Auxília Silva
- Benjamim e Corina  m.c. Firmino

  Servir altar 14/15 Março
 Sábado - 14: acólitos:  grupo 2 +
2 do 5.º ano. Leitores:  Sara Vale
Faria,  Mário Jorge  (anda lá, pá),
Patrícia Valverde
Domingo- 15:   Às 9h15:  Acólitos:
Glória e Juliana  leitores: Manuela
Viana, Rui sameiro e Manuela
Barroso

Visita Pascal
  Aceito candidatos a presidentes
dos Compassos no dia de Páscoa.
Quem se julgar capaz, com qua-
lidades, morais e humanas, e queira
fazer "uma experiência", deve falar
com o Pároco. Caso contrário, arris-
camo-nos a não ter quem deseja-
ríamos ou quem desejaria, ou quem
não tem perfíl. Há que dar um salto.

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

Este sábado, dia 7, às 21h00,
no auditório, noite de teatro , com
a Peça "O quiosque" um espectá-
culo com fins de beneficência, por
um grupo de Esposende o Gaterc
(Grupo Amador de Teatro Rio
Cávado).

O quiosque  é uma comédia da
autoria de Fernando Gomes que
retrata a sociedade portuguesa
dos anos 50, princípios de 60 .
As características sociais, econó-
micas e culturais das personagens
são elevadas ao ridículo em toda
uma panóplia de situações dramá-
ticas. Compareça, para avaliar e
colaborar. Fica bem à freguesia cri-
ar hábitos de teatro para, na altura
própria, fazer surgir um grupo de
teatro da terra.

2.ª F- 09: às 18h25:  terço;18h45,
missa por:

- Pais (Ana e Armando) e avó
(Carolina) de Arlete Torres

- António Lopes Alves  m.c. viúva
4.ª F- 11: às 18h25:  terço;18h45,

missa por:
 - Por Angelino Carvalho  m.c. filho
Fernando
 - Pais (Albino e Carolina) de
Fernanda Capitão

6.ª F- 13: às 18h15:  Via Sacra;
18h45 por:

- À Senhora de Fátima  m.c.
Alice Vale

- Santíssimo  m.c. Alice Afonso
Sábado – 14:   Às 17h00   por:
- Cecília e Laurinda Fernandes

Pereira  m.c. família
- Armindo Almeida Ferreira  e

irmã Lurdes m.c. viúva
Domingo – 15:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 10h30: Ao Santíssimo

(cantada)  m.c. Confraria
Atenção:  será precedida de

adoração, das 9h45 às 10h45.

  Servir altar 14/15 Março
 Sábado- 14: Às 17h00: acólitos:
grupo 8 do 10.º ano + 2 do 5.º ano da
Catequista Patrícia Fernandes;
Leitores: Sandrina Faria, Tiago
Santos e feminino do grupo 8
Domingo- 15:   Às 8h00:  leitores:
Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins; Às 10h30: Emília Correia,
José Matos e Sara Dias

Visita Pascal
Quem se julgar capaz, com qua-
lidades humanas e morais e queira
fazer "uma experiência", deve falar
com o Pároco. Caso contrário, arris-
camo-nos a não ter quem desejaría-
mos ou quem desejaria, ou quem não
tem perfíl. Há que dar um salto. Em
princípio serão 5 compassos no dia
de Páscoa, todos de tarde.

Reserva do auditório
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 flo-
resta, mistérios e encantamentos da
partilha colectiva de tempos “antigos”.

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

Na reunião do dia 1 de Março, ficou
estipulado que seria apenas uma cruz,
durante todo o dia, a visitar as casas
da freguesia, sem interrupção.
Não está posta a hipótese de ser o
Pároco a presidir, a fim de se despedir
definitivamente das visitas pascais,
mas é bom arranjar leigos para estarem
de prevenção.

Fábrica da Igreja Paroquial
A Fábrica da Igreja Paroquial (Fabri-
queira) reuniu no passado dia 1 de
Março, a fim de aprovar as contas da
paróquia relativas ao movimento
efectuado ao longo de 2008.
Despesas: 21.479,93•
Saldo  em 31/12/2008: 2.159,13•.
Vão ser enviadas para a Cúria
diocesana, a fim de serem aprovadas
pela autoridade diocesana.

Inscrições para o CPM
Continuam abertas as inscrições pa-
ra o próximo CPM (Centro de Prepa-
ração para o Matrimónio) que se rea-
lizará, em três fins-de- semana, nos
dias 24 e 25 de Abril e nos dias 1, 2 e
8, 9 de Maio, com horário das 21h00
às 23h00, em princípio no Centro.
Passados os dias previstos para a
inscrição nas paróquias, nem por isso
estão dispensados de o frequentar,
para poderem ter direito a um
"casamento bonito". Daí que, con-
tinuam abertas as inscrições agora
dentro dos horários habituais de
atendimento.

Empenhamento quaresmal
Durante esta quaresma vou fazer por
faltar menos à Eucaristia dominical.


