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N.º  1011 – Semanas de  29/03 a 4 de Abril  de 2010

Domingo de Ramos ou da Paixão - Ano C

Com o Domingo de Ramos, iniciamos
a Semana Santa.

A entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém marca o fim daquilo que
Jerusalém representava para o Antigo
Testamento e assinala o início da nova
Jerusalém, a Igreja, que se estenderá
por todo o mundo como um sinal
universal da futura redenção.

Na Igreja primitiva a celebração
deste domingo focalizava aspectos
diferentes. Assim:

- Em Roma, o tema central era a
Paixão  do Senhor;  em Jerusalém, era
a Entrada triunfal  de Jesus, desta-
cando a Procissão dos Ramos.

Actualmente, as duas tradições
integram-se numa única celebração .
Por isso, a celebração começa com o
rito da bênção dos ramos, a leitura da
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém
e a procissão. Termina com a celebra-
ção da Eucaristia, com a proclamação
da Paixão.

Na 1ª parte, unimo-nos ao Povo de

Jerusalém , que aclama alegre e feliz:
“Hossana ao Filho de Davi”.

O Povo estende seus mantos a Je-
sus que passa, montado num burri-
nho, e com entusiasmo saúda-o com
ramos nas mãos.

Os fariseus reclamam dessa agita-
ção “exagerada”.  E Jesus responde:
“Se eles se calarem, as pedras
gritarão...” É a entrada do “Príncipe
da Paz”, que esconde os trágicos
acontecimentos da paixão.

A 2ª parte introduz-nos na Semana
Santa

A 1ª Leitura  apresenta a Missão do
“Servo Sofredor”, que testemunhou no
meio dos povos a Palavra da Sal-
vação.

Apesar do sofrimento e da perse-
guição,  o Profeta confiou em Deus e
realizou o Plano de Deus.

Os primeiros cristãos viram nesse
“Servo” a figura de Jesus.

O Salmo tem grande importância:
é mencionado...(continua na pág. 4)

Continuação da 1.ª página
...por Cristo na Cruz: “Meu Deus, meu
Deus, por que me abandonaste?”

A 2ª Leitura  é um Hino, que apre-
senta o “despojamento” de Jesus.
Humilhou-se até a morte de cruz co-
mo o Servo de Javé,  mas foi glorifi-
cado como Filho de Deus na Res-
surreição.

O Evangelho convida-nos a con-
templar a Paixão e Morte de Jesus,
segundo a narrativa de São Lucas.

O Sentido da Paixão e Morte
de Jesus:

- A morte de Jesus deve ser en-
tendida no contexto daquilo que foi a
sua vida. Desde cedo, Jesus perce-
beu que o Pai o chamava a uma mis-
são: anunciar  a Boa Nova aos po-
bres e pôr em liberdade os oprimidos.

Para concretizar este projecto,
Jesus passou pelos caminhos da
Palestina, “fazendo o bem” e anun-
ciando um mundo novo de vida, de li-
berdade, de paz e amor para todos.

 - Ensinou que Deus era amor e não
excluía ninguém, nem os pecadores;

- Ensinou que os pobres e os mar-
ginalizados eram os seus preferidos.

- Avisou os “ricos” e os poderosos,
de que o egoísmo e o orgulho, só
podiam conduzir à morte.

O projecto libertador de Jesus en-
trou em choque com as autoridades,
que se sentiram incomodadas com
a denúncia de Jesus: não estavam
dispostas a renunciar ao poder,
influência, domínio, privilégios.  Por
isso, prenderam Jesus, julgaram-no,
condenaram-no, pregando-O na cruz.

A morte de Jesus é a conseqüência
do anúncio do Reino que provocou
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tensões e resistências.
 Celebrar a Paixão e Morte de Jesus:

- É abismar-se na contemplação de
um Deus a quem o amor tornou frágil...
Por amor, Ele veio ao nosso encontro,
assumiu os nossos limites, experi-
mentou a fome, o sono, o cansaço,
conheceu a mordedura das tentações,
tremeu perante a morte, suou sangue
antes de aceitar a vontade do Pai; e,
estendido no chão, esmagado contra
a terra, traído, abandonado, incom-
preendido, continuou a amar.

Contemplar a Cruz onde se ma-
nifesta o amor de Jesus, significa:

- Assumir a mesma atitude de amor,
de entrega e solidarizar-se com os que
continuam sendo crucificados...

- Denunciar tudo o que gera ódio,
divisão, medo...

- Evitar que os homens continuem a
crucificar outros homens.

- Aprender com Jesus a entregar a
vida por amor...

Somos convidados a começar a
Semana Santa, com um novo ardor...

Que o grito de alegria de hoje, não
se converta em “crucifica-o”, na sexta
feira.

Que os ramos, que são rebentos
novos de propósitos santos, não mur-
chem nas mãos e se convertam em
ramos secos. Não devem ser vistos
como algo folclórico, como amuletos
da sorte ou de protecção contra os
perigos, mas como algo sagrado que
levamos para casa como um Sinal de
compromissos assumidos de seguir
Jesus no caminho do Pai.
Caminhemos até a Páscoa com amor.
Boa Semana Santa e bons
propósitos de Páscoa Feliz

      Hossana...triunfo...traição...contrastes
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12Intenções de Missas
2.ª F- 29: às 18h00:  terço; às

18h15:  - Não há missa
  4.ª F- 31: das 17,30 às 18h15:

- Confissões para a Catequese
da adolescência (6.º ao 10.º ano)

- Às 18h15: Eucaristia por: - Pais,
irmãos e sobrinhos de Paulo Inácio

- Pais e irmã (Rosa) de Maria Coxo
5.ª F- 01: às 18h50:  terço; às

19h15:  Santíssimo intenções de:
- José Maria Filipe, Deolinda

Marins, Jacinta Azevedo, Alice
Azevedo, Isabel Faria, Lurdes
Chaves e Maria Júlia Sousa.

6.ª F - 02: Não há nada.
Sábado – 03:  - Às 21h00:  Vigília

Pascal com Eucaristia por:
- Amélia/Porfírio Azevedo  m.  Alice
- Mãe (Conceição) de Teresa Lima
Domingo – 04:  Às 9h30:  Povo
Às 11h30: Almas  m.c. Associação

Servir altar 3 /4 de Abril
Sábado 03: Acólitos: 8.º ano.

Leitores: 8.º Ano. Leitores:  3 do 8.º
ano + 2 do Grupo Coral. Salmistas:
mistura dos 2 grupos corais

Domingo- 04:   Às 9h30:  Leitores :
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Isabel Barros; Salmista: 4
Às 11h30:  Rosa Martins, João Cepa
e Sónia Nogueira; Salmista: 5

Lausperenes Paroquiais
Este domingo, dia 28 de Março:

procissão de  Vila Chã para
Curvos. Entrega junto à XPZ.

Dia 11 de Abril:  Curvos/Palmeira

 Publicidade - Isabel Fitas
Olá a todos! Tendo em conta que

estou em casa e com uma vontade

enorme de trabalhar, resolvi fazer pe-
quenos trabalhos para fora, para quem
precisar. Assim, os serviços que posso
fazer, entre outros, são:

 - IRS 2009 - cartas - scanners -pre-
enchimento de documentos -Tratar de
assuntos em repartições públicas
(com o máximo de sigilo) -Todos os
trabalhos de computador.  Meu blog é:

http://umpalmodearte.blogspot.com

Dá-se terreno à exploração
De forma gratuita  oferece-se à explo-

ração terreno do Passal, boa terra, água
de rega e acessos para tractor. Os inte-
ressados devem falar com o Pároco.

Adro de S. António
A Fabriqueira plantou 3 árvores no adro

da Capela de S. António.
O custo das mesmas foi de 750 euros ,

suportados pela Fabriqueira. Foram
compradas no horto em Vila Cova .

A pedido da Fabriqueira, foram plan-
tadas por funcionários da Junta a qual
vai também arranjar as caldeiras dani-
ficadas das mesmas. Respeitemo-las!

Dia de Partilha - Contributo Penitencial
Neste fim-de-semana (sábado e

domingo) as colectas das Eucaristias
são para a partilha e Contributo Pe-
nitencial. Mesma coisa e m Curvos.

Reunião das equipas dos Compassos
3.ª feira, dia 30, às 21h30 no Salão
Associação de Pais do Jardim

S. António (APESA)
Promove este domingo, no final das

missas junto ao Centro Paroquial e de
tarde (15h00) em S. António, ferinhas e
provas de vinho Alvarinho e Torre de
Menagem (Quintas de Melgaço)
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

   2.ª F - 29: às 16h30: a doração
para toda a gente, sobretudo
Catequese da Infância (até 6.ª clas-
se inclusivé), e Centro Social (uten-
tes e pessoal auxiliar e administrativo
- Às 18h45: Eucaristia precedida de
procissão  à volta da Igreja. Missa ao:
- Santíssimo Sacramento  m.c.
Emília Miranda
  3.ª F - 30: às 16h30: Adoração
para todos, sobretudo ministros
Extraordinários da Comunhão
Às 18h45: Eucaristia e procissão.
Missa ao:
- Santíssimo Sacramento  m.c.
Alberto M. Silva
  4.ª F - 31: Às 16h30: Exposição
do Santíssimo e Confissões das
17h00 às 19h15.  Deverão vir toda a
Catequese e pessoas adultas.
Às 19h30:  Eucaristia ao:
- Santíssimo Sacramento e Santa
Luzia  m.c. Amélia Carvalho seguida
de Adoração "à Taizé"  (das 20h15
às 21h15, pelos Jovens.
Às 21h15:  sairá uma "Via Sacra"
eucarística até à Capela de S.
Torcato, onde à chegada haverá
sermão e bênção. Terminará aí a
procissão. Nesta procissão devem-
se integrar o Grupo de Jovens META
e os adolescentes dos 9.º e 10.º
anos da Catequese, acompanhados
de suas catequistas.
  5.ª F - 01: Às 16h30:  Adoração
Às 19h30:  Eucaristia de Comunhão
Pascal. Missa ao Santíssimo
Sacramento   m.c. Maria do Céu
Barbosa . E não tenho mais nenhu-

ma encomendada ao Santíssimo para
2010.
A partir deste dia, sobretudo 6.ª feira e
Sábado, o programa é transferido para
Esposende, com procissões, confis-
sões e adoração da Cruz na 6.ª feira,
na Matriz da Cidade..
Lembra-se que na 6.ª feira Santa é
dia de Jejum e Abstinência.
O Lausperene será recomeçado só na
6.ª feira após a Páscoa, ou seja, no
dia 9, para, no dia 11 o entregarmos
a Palmeira.
 Sábado – 03:   Às 18h30: Vigília
- Por Adão Boaventura (ainda de 2009)
m.c. viúva
- Padre Ângelo (ainda de 2009)  m.c.
pessoas amigas
Na Vigília Pascal  deste sábado,
haverá a Festa da Vida com a
participação dos adolescentes do 8.º
ano da Catequese  e sua catequista
Domingo – 04:   Às 8h15 : Páscoa
- Ao Santíssimo Sacramento (sem
adoração nem procissão)  m.c.
Confraria

Servir altar 03 /04 de Abril
Sábado- 03:  às 18h30: acólitos: 8.º

ano:  Leitores:  3 do 8.º ano + 2 cate-
quistas Domingo- 04: Às 8h15:

Acólitos: 2 adolescentes acompa-
nhantes do Compasso; Leitores:  Na-
tália Ribeiro, Aires Ribeiro e Glória
Afonso.

Passagem das Procissões
do Santíssimo

(Este domingo e próxima 4.ª feira)
Podem entapetar os caminhos, caso

achem por bem e a fé e bairrismo lhes
diga alguma coisa

Paróquia de Curvos


