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N.º  1007 – Semanas de  1 a 7 de Março  de 2010

2.º Domingo da Quaresma - Ano C

No 2º domingo da Quaresma, a
Liturgia convida-nos a fortalecer a fé.

A Transfiguração de Jesus dá-nos
novo alento em nossa caminhada
quaresmal.

A Campanha da Fraternidade convi-
da-nos a transfigurar a economia, tor-
nando-a mais humana, justa e fraterna.

Eis algumas pistas para a nossa
“Transfiguração”.

1. A Fé de Abraão.
Abraão já está velho, sem filhos, sem

a terra sonhada e sua vida parece
condenada ao fracasso. Deus garante-
lhe a Posse de uma Terra e uma
descendência numerosa...Ele confia
totalmente em Deus e põe-se ao
serviço dos desígnios do Senhor.

 Abraão é um modelo de fé:  confia
totalmente em Deus,  aceita os planos
de Deus e põe-se ao serviço deles.

2. Paulo mostra a sua Fé  na
transfiguração, apesar do que via e
condenava na comunidade: “Ele trans-

formará o nosso corpo humilhado e o
tornará semelhante ao seu corpo
glorificado”.

A nossa transfiguração é um pro-
cesso contínuo de conversão. O ape-
go às coisas materiais desfiguram a
vida e o sonho de realização. O desa-
pego é um desafio que deve ser culti-
vado e retomado diariamente.

3. A Fé dos Apóstolos,  fortalecida
na Montanha pela Transfiguração de
Jesus.

Jesus está a caminho de Jerusalém
com os Apóstolos. O 1o anúncio da
Paixão provoca neles uma crise
profunda...Desmoronam as esperan-
ças messiânicas, impregna-das de
triunfalismo...Os Apóstolos, decepcio-
nados, entram numa profunda crise.
Para reanimar a fé abalada deles,
Jesus...

- Recorre à oração , na Montanha,
lugar sagrado por excelência, onde
Deus se re-...(continua na página 4)

Continuação da 1.ª página
... vela ao homem e lhe apresenta

seus projectos.
- Transfigura-se:  Todo o encontro

autêntico com Deus deixa marcas
visíveis  no rosto das pessoas, como
em Moisés ao descer do Sinai;

- Uma Voz confirma : “Este é o
meu filho amado, escutai-o”.

Ao descer do monte, uma nova
energia inundaria a sua pessoa e o
coração dos apóstolos, para continu-
ar a marcha para Jerusalém, onde
seria crucificado....

-Pormenores significativos  do
evangelho de Lucas:

- O Motivo da ida à Montanha: “Ele
vai lá para orar...”

 - Aparecem Moisés e Elias  que
falam sobre o que encontrará em
Jerusalém. Representam a Lei e os
Profetas: o Antigo Testamento...

- Os três discípulos  dormem,
quando Jesus fala de doação da
própria vida...

- As três Tendas : Pedro deseja
permanecer contemplando...Jesus
convida-o a descer o monte e pros-
seguir a caminhada...Não nos
podemos acomodar em nossa ten-
da; precisamos de agir e enfrentar os
conflitos da caminhada.

- No fim, “Jesus ficou sozinho”:
Moisés e Elias desaparecem.. O Anti-
go Testamento já cumpriu sua tarefa.

Os três discípulos:  recusam-se a
aceitar que o triunfo de Cristo passe
pelo sofrimento e pela cruz;

- Testemunham a transfiguração,

Do encontro na "Montanha" resulta energia para o "Mundo"
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mas parecem não ter muita vontade de
des-cer à terra e enfrentar o mundo e
os problemas dos homens;

- Representam os que vivem a olhar
para o céu, alheados do mundo, sem
vontade de o renovar e transformar.

Agentes da transfiguração:
- Ao depararmos com a cruz..a

nossa primeira reacção é a mesma dos
Apóstolos: fugir dela. Aceitamos com
alegria o Tabor... mas temos dificuldade
em aceitar o Calvário. Nesses momen-
tos, para reanimar a nossa fé,  Deus
continua “inventando” também para nós
um Tabor, dando-nos uma pequena
amostra de sua beleza e de sua glória.

- Na vida do cristão, o Tabor é situa-
ção transitória. A fé deve ser vivenciada
não apenas no Tabor, mas também no
Calvário...realidade de todos os dias...

O Nosso Tabor...
A transfiguração aconteceu oito dias

após o anúncio da Paixão...Para os
cristãos, o 8º Dia é o “Dia do Senhor”,
no qual a comunidade se reúne para
escutar a Palavra e para partir o Pão.

Todos os domingos, devemos subir
a Montanha para Contemplar  o Cristo
transfigurado (ressuscitado) e Escutar
a sua voz. E depois, transfigurados,
Descer  a Montanha  para prosseguir a
nossa caminhada como agentes da
transfiguração, dispostos a enfrentar
o mundo e os seus problemas...
O que fazemos no Domingo?
Subimos  a Montanha... para contem-
plar esse Rosto ... para escutar essa
Voz?  Descemo-la , reanimados para
prosseguir a nossa caminhada?
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12Intenções de Missas
2.ª F- 01: às 18h00:  terço; às

18h20:  Eucaristia por:
- Aniv. Manuel Augusto Miranda

m.c. filho Delfino
- Aniv.Manuel J. Martins  m.c. mãe

 4.ª F- 03: às 18h00 : terço; às 18h20
- Aniv. Maria Gonçalves da Silva

m.c. sobrinha Alice
- Aniv. Lucinda Gomes Miranda

m.c. filha Amélia
6.ª F- 05: às 18h00:  terço; às

18h20:  Eucaristia por:
- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)

m.c. Associação
- Pais (João/Rosa) Júlia  Fernandes
Sábado – 06: Às 17h00:
- pelo Povo e por Maria Gomes

Fernandes  m.c. António Laranjeira
Domingo – 07:  Às 8h00:  Pelas

Almas  m.c. Associação das Almas
Às 11h por:
- Armindo Gomes  m.filha Arminda
- Pais (José e Emília) de Dina C.

Servir altar 6 /7 de Março
Sábado 06: Grupo Abel:

acólitos: Daniel, Sandra e Leandro
(do 8.º ano, Catequista Celina)
Leitores:  Joana, João e Márcia
(10.º Catequista Sandra)
Domingo- 07:   Às 8h00:  Leitores :
Isabel Barros, Carlos Faria e Isabel
Figueiredo. Salmista: 1 ;
Às 11h00:  Rosa Martins, João Cepa
e Sílvia; Salmista: 2

LComissões Festas 2010
Alerto (2.ª vez) que ainda não há

comissão de qualquer festa de 2010.
Não alimentem esperanças de que

à última hora a Fabriqueira as

promoverá, até porque este ano, na
semana de S. António, de 2.ª feira a
sábado, estarei ausente em Roma, a
tomar parte num Congresso Interna-
cional dos Sacerdotes, regressando no
Sábado, véspera do dia de S. António.
Mesmo assim, caso haja festa, garanto
as novenas através de substituto.

O IRS, o CICS e o
Centro Social de Curvos

A lei permite que os contribuintes
consignem 0,5% do seu IRS (a receber
ou a pagar), a uma instituição de
utilidade pública.

 Este ano, o CICS – Centro de Inter-
venção Cultural de Palmeira de Faro
e o Centro Social da Paróquia de
Curvos  aderiram à iniciativa, para
procurar algumas receitas extra.

 Gostaria de apelar à  colaboração
de todos os que preenchem o IRS ,
colocando no seu impresso de IRS a
cruzinha  e o nº contribuinte  (do CICS
501914773) ou do Centro Social da
Paróquia de Curvos,  (502622393) .
Em nada serão prejudicados.

Solidariedade Madeira
Em nome da paróquia de Palmeira,

enviei para a Catástrofe da Madeira a
quantia de 250,00• e em nome da Pa-
róquia de Curvos a quantia de 150,00• .

Entretanto, quem quiser enviar pelo
Multibanco  qualquer donativo para esse
fim, através da Cáritas, pode-o fazer pre-
enchendo os dados com o número 3.
Assim:  Pagamento de serviços:
Entidade:  33333; Referência:  333 333
333; Montante: o que quiser. A Madeira
e seus representantes agradecem
Ver Retiro para adolescentes (Pág. 3)
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 02: na Capela da Rateira:
às 18h00: terço e às 18h20
Eucaristia por:
- Aniv. Manuel J. Martins  m.c. viúva
- Almas  m.c. Associação  das Almas
- Maria Alves Igreja  m.c. sobrinha
Maria José
5.ª F - 04: na Igreja, às 17h50: terço
e Via Sacra ; às 18h30 por:
- Domingos, Joaquim, Emília e
António  m.c. prima Idalina
- 7.º dia  por António Barbosa Jesus
 Sábado – 06:   Às 18h15:
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta-feira)
m.c. Associação
- Paulo Jorge G. Matos (por 2009
terminou)  m.c. irmão Pedro
- Palmira Barbosa  m.c. uma amiga
Domingo – 07:   Às 9h30 :
- Ao Santíssimo  m.c. Confraria
Atenção:  precedida de Adoração e
Procissão

 Servir altar 6 /7 de Março
Sábado- 06:  às 18h15: leitores:

Grupo Abel . Leitores:  todo 10.º ano
Domingo- 07: Às 9h30:
Acólitos: Sara e outro..; Leitores:

Glória Afonso, Carlos Ermida e
Fernanda Lomba

 Retiro para Adolescentes

do Crisma
Avisam-se todos os adolescentes

do 10.º ano, que se preparam para
receber o Crisma, que deverão
inscrever-se para tomar parte num
retiro de 2 dias, a decorrer no
Seminário da Silva, em Barcelos,
nos dias 30/04 a 02/05/2010.

A inscrição custará 50 euros, sendo
que a paróquia comparticipará 20 euros
dessa quantia.

Tal quantia compreende 3 refeições de
sábado e 2 (duas) de domingo. A de
sexta-feira à noite será comida ainda em
sua casa. Esta participação será
obrigatória, a menos que junto do
pároco se justifique outra coisa.

Para Curvos,  a data será de 19/03 a
21/03/2010.

Lausperenes Paroquiais rotativos..
Algumas datas para as procissões ao

domingo dos mais próximos:
Este domingo, dia 28 de Fevereiro:

procissão de S. Paio de Antas para
Belinho;

Dia 7 de Março:  Belinho/ Mar;
Dia 14 de Março:  Mar/ Marinhas
Dia 21 de Março:  Marinhas/Vila Chã
Dia 28 de Março:  Vila Chã/ Curvos
Dia 11 de Abril:  Curvos/Palmeira
De referir que em todas as Paró-

quias  onde está o Sagrado Lausperene,
às 21horas de 5.ª feira, haverá sempre
uma Adoração aplicada pelos Sacer-
dotes e Vocações Sacerdotais.

 Convida-se todo o arciprestad o e
suas paróquias  a viverem este Laus-
perene, visitando  e acompanhan-
do ....e envolvendo-se na dinâmicas pa-
roquiais e arciprestais

Solidariedade para com a
Madeira (da pág. anterior)

A solidariedade está não nas pala-
vras mas nos actos.

Sê solidário, mostrando uma re-
ligião que se transmite por gestos,
não tem fronteiras nem complexos.

Paróquia de Curvos


