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(continuação da página1)
....terrena de Jesus, para a sua

hora, fazendo-nos participar no
mistério da Morte do Filho.

À semelhança de nós, também
Jesus tinha a «alma perturbada».
Não que tivesse feito algo que
lhe fizesse ficar nesse estado pe-
saroso. Pelo contrário: tal devia-
se ao facto de Ele sentir que se
aproximava a Sua hora, o mo-
mento em que daria por encer-
rada a missão que o Pai Lhe
confiou: estabelecer uma nova
Aliança com o Povo de Deus,
deixando-a impressa no íntimo
da alma e gravada no coração
de cada um. E o momento é
difícil, pois implica a experiência
da morte, ao ser elevado da
terra para atrair todos a Si.
Neste momento de tensão e
perturbação é legítima a ideia de
abandono da missão. O sofri-
mento repele todo o ser humano
– Jesus inclusive. Mas é pela
aceitação da totalidade dessa
missão, da qual também faz
parte o sofrimento, que ela é
concretizada e que se alcança a
glória do Pai que é também a
glória de cada um dos filhos: «Se
o grão de trigo, lançado à terra,
não morrer, fica só; mas se
morrer, dará muito fruto».

Nos nossos dias, a prática do
jejum parece ter perdido um
pouco do seu valor espiritual e
ter adquirido antes, numa cultura
marcada pela busca da satis-
fação material, o valor de uma
medida terapêutica para a cura
do próprio corpo. Jejuar sem
dúvida é bom para o bem-estar,
mas para os crentes é em
primeiro lugar uma “terapia” para
curar tudo o que os impede de
se conformarem com a vontade
de Deus.
Da Mensagem do Santo Padre
Bento XVI para a Quaresma
Neste Domingo, o Evangelho
desvenda-nos um pouco o
coração dos Homens: eles
querem ver Jesus, apesar de o
desconhecerem. O dever de
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levar Jesus aos outros não é só
do sacerdote ou do religioso: é
também de todo o cristão. Este
pode contribuir de diversos modos:
com a oração ou a ajuda
económica mas, sobretudo,
através do testemunho de vida.
Passa por aqui a Nova e Eterna
Aliança anunciada pelo profeta
Jeremias e selada com o sangue
que Cristo derramou por nós. Ele
é causa de salvação eterna para
todos os homens e mulheres,
como nos lembra S. Paulo.

À medida que nos aproximamos
da Páscoa, a liturgia dominical vai
adensando a tensão inerente ao
acontecimento da passagem de
Jesus. Neste Domingo, a liturgia
ambienta-nos para os últimos dias
da vida...(continua na página 4)

Domingo 5.º da Quaresma - Ano B

Jejuar...manter a forma...caminhar...ver Jesus

Tal  testemunho, em vez da imita-
ção do mal que tantas vezes nos
fascina (o abandono da prática
religiosa, o consumismo, a com-
petição exagerada em relação ao
próximo, a via dos negócios ilíci-
tos…). Quem assim vive lucra: ob-
tém a saúde (Salvação) e o prémio
da vida eterna, pois “Deus amou
tanto o mundo que lhe deu o seu
Filho Unigénito: quem acredita n’E-
le tem a vida eterna”. A certeza é
esta: Deus ama-nos loucamente,
o seu amor é mesmo obsessivo, a
ponto de entregar o Seu próprio
Filho para nos salvar. Por isso, “a
salvação não vem de vós: é dom
de Deus”. Contudo, como diz San-
to Agostinho: “Deus que te criou
sem ti, não te salvará sem ti”, basta
simplesmente escolher a vida da
luz, da verdade, na tua condição
de liberdade/responsabilidade.

“Queremos ver Jesus”
Esse pedido dos gregos é uma lin-

da proposta de vida para todos nós.
O homem de hoje também mani-

festa o mesmo desejo... Mas onde,
quando, como encontrá-lo?  Como
os gregos de então, muitas vezes é
difícil ver o Deus amigo, compa-
nheiro de caminhada. Mas muito
mais difícil é ver um Deus cruci-
ficado, como o pior criminoso dos
homens e segui-lo, como servidores
fiéis. A quem ir então para O ver?



3

12

 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 31: às 19h15:  na Igreja ,
conferência (projectada na Tela)
e Eucaristia (missa):

- Pelas almas  m.c. Associação
- Aniv. António Cunha  m.c.

viúva
5.ª F - 02: às 19h15:  na Igreja ,

conferência (projectada na Tela)
e Eucaristia (missa):

- Pais (Joaquim e Olívia) de
Augusta Boucinha

- Pais (Valentim e Preciosa) de
Maria Elvira

Sábado – 04:   Às 19h15:
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta)
- Pais (João e Alice) de Isabel

Garrido
Domingo – 05:   Às 9h15  por:
- Ao Santíssimo (cantada)
Atenção:  precedida de Adora-

ção e Procissão. Antes da Pro-
cissão serão benzidos os Ramos
de Oliveira para usarmos na
procissão.

Servir altar 04/05 Março
 Sábado - 04: acólitos:  grupo 5
+ 2 do 7.º ano. Leitores:  Andreia
Silva Faria, Lionel e Ângela Faria
Domingo- 05:  Às 9h15:  Acó-
litos: André Garrido e Sara
Garrido  leitores: Adosinda,

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 30:  às 20h45:  no
auditório , conferência (proje-
ctada na Tela) e Eucaristia
(missa) por:

- Paulino Martins de Lima  m.c.
pessoas amigas

- Porfírio V.  Silva  m.c. viúva
- Rosa e António Poças  m.c.

Fernanda Capitão
4.ª F- 01: às 20h45:  no

auditório , conferência (proje-
ctada na Tela) e missa:
 - Ao Santíssimo  m.c. Alice Vale
 - A Sta Luzia  m.c. Maria Lopes
- Santíssimo m. c. Alice Azevedo
- Almas, Santíssimo e S. Bento
m.c. José Maria Filipe

6.ª F- 03: das 16 às 19 horas :
confissões; às 20h45:  na
Igreja , conferência (proje-
ctada na Tela) e Eucaristia com
celebração da Penitência. Por:

- Alfredo Silva Alves e sogra
m.c. viúva

- M.ª Carmo M. Neiva  m. mãe
Sábado – 04:   Às  15h00: no

auditório: Via Sacra pelas
crianças e adolescentes da
Catequese (podem assistir os
adultos); 18h00   por:

- José L  Dias  m.c. filha Amélia
- Pais (Abílio e Idalina)  de

Manuela Nogueira
Domingo – 05:  Às 8h00 por:
- Pelas Almas  m.c.

Associação
- Às 10h30: Pelo Povo

Servir altar 04/05 Abril
 Sábado- 04: Às 18h00: acó-
litos: grupo 3 do 10.º ano + 2 do
7.º ano da Catequista Ana Maria
Lopes; Leitores: Joana Patrícia
Santos, José Silva Matos e Ivone
Domingo- 05:   Às  8h00:  leito-
res: Maria Afonso, José Per.
Venda e Marlene Quinta; Às
10h30: Paula Miranda, Luis
Carlos Maciel e Natália Brito

Tríduo e Reconciliação
Quaresmal

Confissões:  dia 3 de Abril, das
16 às 19 horas; Conferências:
2.ª e 4.ª feira, às 20h45, no
auditório, com Eucaristia e
projecção de diapositivos na Tela;
Na 6.ª feira , às 20h45: na Igreja,
Eucaristia de Celebração Peni-
tencial; Sábado e Domingo:  nas
horas habituais da Eucaristia;
Realço a Via Sacra  para a Cate-
quese, no auditório, dia 4, 15h00.

Festas da Catequese
Festa da Vida:  vigília Pascal, à noite:
dia 11/04; Dia da Mãe:  3/05; Festa
da 1.ª comunhão (3.ª classe) : dia
11/06; Festa do Pai-Nosso  (1.ª
classe): 13/06; Festa da Palavra  (4.ª
classe): 20/06; Festa da Profissão
de Fé: 21/06; Crisma : 4 de Julho

Encontros com S. Paulo
5.ª feira, dia 2, saída  20h30.

Alberto e Elisa Viana

Tríduo e Reconciliação
Quaresmal

Confissões:  dia 3 de Abril, das 16
às 19 horas.
Conferências:  3.ª e 5.ª feiras, às
20h45, na Igreja, com Eucaristia
e projecção na Tela.
Na 6.ª feira, às 20h45: na Igreja,
em Palmeira: Eucaristia de
Celebração Penitencial. Pode ir
quem quiser, mesmo de fora.
Sábado e Domingo:  nas horas
habituais da Eucaristia
Realço a Via Sacra  para a
Catequese, na Igreja, sábado, dia
4, às 15h00.

Festas da Catequese
Festa da Vida:  vigília Pascal, à noite:
dia 11 de Abril; Dia da Mãe: 3 de Maio
Festa do Pai-Nosso (1.ª classe): 13
de Junho; Festa da Palavra (4.ª
classe): 20 de Junho. Os padrinhos
devem pagar as bíblias aos seus
afilhados.; Festa da 1.ª comunhão
(3.ª classe): dia 28 de Junho: Crisma
(10.º ano): 4 de Julho em Vila Chã.
Último dia da Catequese: 20 de
Junho.
Interrupção de catequese : 11 de
Abril  (Páscoa). Início  do 3.º trimestre:
18 de Abril

Encontros com S. Paulo
5.ª feira, dia 2, com saída à hora
habitual (20h30), apesar de
conferência na Igreja (às 19h15).

  2


