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N.º  1012 – Semanas de  5 a11 de Abril  de 2010

Domingo de Páscoa - Ano C

O Compasso
A Páscoa é uma época de tradições

e na zona Norte do país, o “compasso”
ganha uma importância única. No
Minho, por exemplo, mais tradiciona-
lista, a Páscoa, para além da forte
vertente gastronómica (ovos, pão-de-
ló, folar, entre outros), ganha grande
destaque o sentido religioso.

Logo pela manhã, milhares de habi-
tantes de várias aldeias, vilas e cidades
abrem as suas portas, ouvem o toque
dos sinos e esperam pelo anúncio do
“Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia”,
proferido pelo sacerdote ou leigos.

É beijada a cruz, enfeitada de flores,
por todos os presentes, enquanto se
asperge água benta.

Em algumas regiões, o compasso é
vivido com maior intensidade. Ouve-se
o rebentar de foguetes, o som de tam-
bores e, em certos locais, as bandas
de música também fazem parte do
cortejo.

Continuação da 1.ª página
...aspecto criativo (forma de animais
ou símbolos).

No Minho e na região do Grande
Porto, o folar é na maior parte das
vezes substituído pelo pão-de-ló.

Uma das curiosidades do folar diz
respeito a uma bênção directa,
nunca esquecida, nos fornos onde
eram cozidos: “S. Vicente te
acrescente, S. Mamede te levede,
S. João te faça pão”.

O Ovo de Páscoa -
recomeço da vida

O ovo da Páscoa é um dos mais
antigos símbolos da Páscoa. Repre-
senta o recomeço da vida.

Os ovos nesta época festiva são um
costume típico em muitos países.

Existem ovos de galinha pintados,
de chocolate envoltos em papel
decorativo ou recheados com amên-
doas. Os ovos marcam, igualmente,
presença na confecção de outras
especialidades alusivas a esta época,
como o pão-de-ló e os folares.

É muito antigo o hábito de oferecer
ovos na Páscoa. Sendo um
símbolo da criação , a ligação à
Páscoa verifica-se nas comemora-
ções da Ressurreição de Cristo, mas
também devido ao facto de ocorrer
numa época do ano em que a
Natureza renasce, depois de um
longo Inverno.

Há vários séculos atrás, entre as
culturas egípcias, persas e tribos ger-
mânicas constava-se que era cos-
tume cozinhar ovos de galinha, pintá-
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los de forma colorida e oferecê-los a
amigos e familiares.

O cabrito
O cabrito é uma das iguarias tra-

dicionais do domingo de Páscoa,
sendo o substituto do cordeiro  em
muitas das casas de Portugal. Assado
ou ensopado, depende, essencialmen-
te, do gosto de cada um.

Considerado como símbolo pascal,
representando Cristo , que é o “filho”
e “cordeiro de Deus”,  sacrificado em
prol de todo o rebanho (a humanidade),
o cordeiro era também muito importan-
te na Páscoa judaica e em vários
cultos da Antiguidade, onde era
frequente «o sacrifício de animais aos
deuses».

Confeccionada de variadas maneiras,
esta especialidade ganha alma nesta
época, sendo muito apreciada por todo
o país. Em Castelo de Vide, por exem-
plo, manda a tradição que o almoço
de Páscoa inclua uma sopa de sara-
patel, feita de pão e de miudezas do
borrego.

Um dos mais deliciosos é o cabrito
assado com vinho do Porto.
Celebremos com fé, bairrismo

e entusiasmo cristão a festa do
Cordeiro Pascal que se imolou
pelo género humano em sacri-
fício e se perpetua a sua morte
e ressurreição sempre que cele-
bramos e vivemos a Eucaristia
dominical.
Santa e Feliz Páscoa Cristã.

São colocados tapetes de flores na
entrada das casas e as mesas estão
recheadas de guloseimas. Tudo prepa-
rado para receber os intervenientes do
compasso. A bênção e a palavra de
quem preside são acolhidas com gran-
de respeito e retribuídas com o folar

O folar da Páscoa tornou-se numa
tradição que simboliza a solidariedade,
a amizade e a confraternização.

Durante as festividades cristãs da
Páscoa, o folar torna-se um dos pre-
sentes que os padrinhos dão aos afilha-
dos e que os fiéis oferecem ao padre.

 A sua confecção depende da
tradição implementada nas diversas
regiões de Portugal.

Os folares doces predominam no
país, elaborados com ovos cozidos
com casca. Os formatos variam,
igualmente, de região para região.
Podem ser apresentados tradicional-
mente com ..(continua na página 4)

      Tradições e símbolos de Páscoa

O Folar
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12Intenções de Missas
2.ª F- 05: às 18h00:  ; às 18h15:  -

Não há nada.
  4.ª F- 07: às 19h00: terço; às
19h20: Eucaristia por:
- Aniv. Ana Gomes de Jesus  m.c.
netos
- Pais (Manuel e Maria) de Maria dos
Anjos Norelho

6.ª F - 09: às 19h00: terço; às
19h20: Eucaristia por:

- Amélia Azevedo  m.c. pessoas
amigas (terminou por pessoas
amigas).

- Pais (Angelino e Maria) e António
m.c. Ana Maria Dias

Sábado – 10:  das 9h30 às 11h30:
Confissões Pascais.

Atenção:  Recomeço da Cate-
quese neste dia

Às 18h00: Eucaristia  por:
- Pai (Laurentino) de Lurdes

Pimenta
- José Lima Dias  m.c. viúva
Domingo – 11:  Às 8h00:  Povo
Às 11h00:
- Aniv. Manuel Fernandes da Cruz

m.c. viúva
- Mãe e avó (Maria e Maria Dolores)

de Noémia Meira

Servir altar 10 /11 de Abril
Sábado 10: Acólitos: 7.º ano.

Catequista Carla Pimenta;
Leitores:  9.º Ano. Leitores:
catequista Natália.

Domingo- 11:   Às 8h00:  Leitores :
Maria Afonso, José Per. Venda e
Susana; Salmista: 1
Às 11h30:  Paula Maciel, Cabo Lima
e Sandra Correia Salmista: 2

Lausperenes Paroquiais
Domingo, dia 11 de Abril:  procissão

de  Curvos para Palmeira , com entre-
ga na entrada de Vilar. Independen-
temente dos limites das freguesias

Dia 18 de Abril:  Palmeira a Gemeses,
junto à nova rotunda da Variante.

Irá pelo Centro da freguesia, S. António,
rua Carlos Vila Chã, atravessando a
estrada: rua Cónego Gaiolas, Lages etc.

 Comentário Litúrgico
A liturgia deste domingo celebra a

ressurreição e garante-nos que a vida
em plenitude resulta de uma existência
feita dom e serviço em favor dos irmãos.

 A ressurreição de Cristo é o exemplo
concreto que confirma tudo isto.

A primeira leitura apresenta o exemplo
de Cristo que “passou pelo mundo
fazendo o bem” e que, por amor, Se deu
até à morte; por isso, Deus ressuscitou-
O. Os discípulos, testemunhas desta di-
nâmica, devem anunciar este “caminho”
a todos os homens.

O Evangelho coloca-nos diante de duas
atitudes face à ressurreição: a do
discípulo obstinado, que se recusa a
aceitá-la porque, na sua lógica, o amor
total e a doação da vida não podem nun-
ca ser geradores de vida nova; e o dis-
cípulo ideal, que ama Jesus e que, por
isso, entende o seu caminho e a sua
proposta – a esse não o escandaliza
nem o espanta que da cruz tenha
nascido a vida plena, a vida verdadeira.
A segunda leitura convida os cristãos,
revestidos de Cristo pelo Baptismo, a
continuarem a sua caminhada de vida
nova, até à transformação plena que a-
contecerá quando tivermos ultrapassado
a fronteira da nossa finitude.

2

Paróquia de Palmeira

Na Capela de S. Torcato: às
19h00: Terço; às 19h20: Eucaristia
por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
  5.ª F - 08: Na capela da Rateira:
às 19h00: Terço; às 19h20:
Eucaristia por:
- Pais (Manuel e Amélia) de Maria
Adelina Lima
- 30.º dia por Laurinda da Silva Neiva
m.c. Associação
Sábado – 10:   Às 19h15:
- Pais (Manuel/Laura) Angelina Silva
- Avós (José e Emília) de Augusta
Matos Silva

Atenção:  Recomeço da Cate-
quese neste dia
Domingo – 11:   Às 9h30 :
- A S. Bento e à Senhora de Fátima
m.c. Arménio Chaves Rodrigues

Servir altar 10 /11 de Abril
Sábado- 10:  às 18h30: acólitos:

Grupo Malaquias (da Filipa 6.º ano)
Leitores:  do 8.º ano (da Natália)
Domingo- 11: Às 8h15:
Acólitos: 2 voluntários; Leitores:

Fernanda Lomba, Carlos Ermida e
Glória
Anuais do Coração de Jesus

O tesoureiro da Associação S. C.
Jesus, Sr. António Dias da Cruz pede
para avisar que está à disposição das
pessoas no final das Eucaristias, no
adro ou Igreja, para receber os anuais
do Coração de Jesus.

Valeu a pena
Depois de passado o tempo da

Páscoa e Visita Pascal, depois de
passado também o Lausperene

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas Paroquial, inserido na dinâmica

arciprestal, com todas as iniciativas
que convergiram para que o mesmo
tivesse êxito, depois de termos vivido
a alegria própria duma festa que, por
si, fala de alegria, convívio de famílias,
reconciliação paroquial, qual é a festa
da Páscoa..tudo junto e somado
parcela a parcela, podemos concluir:
valeu a pena. Vamos continuar com
desvelo a galhardia. A história dum
povo faz-se no dia-a-dia. Parabéns.

Comentário Litúrgico
“Levaram o Senhor do sepulcro e não

sabemos onde O puseram”.
Maria Madalena, na manhã de Páscoa,

experimenta o vazio: não há nada, nem
mesmo o cadáver do seu Senhor bem-
amado. Ela não tinha nada a que se
agarrar para fazer o luto. Sabemos
como é mais dolorosa a morte de um
ente querido quando o seu corpo
desapareceu, quando não há túmulo
onde se possa ir em re-colhimento. Não
seria esse o sentimento de Maria
Madalena, há dois mil anos atrás? A
Igreja não cessa de repetir que Jesus
está vivo, vencedor da morte para
sempre. Todos os anos, ela multiplica
os seus “aleluias”. Mas encontramos
sempre o vazio. A morte continuou
obstinadamente a sua acção de trevas,
com os seus acólitos muito fiéis: doen-
ças, lágrimas, desesperos, violências,
injustiças, atentados, guerras… Canta-
mos, sem dúvida, nas nossas igrejas:
“É primavera! Cristo veio de novo!” A
primavera, vemo-la. Mas Jesus, não O
vemos! Ficamos encerrados nos
limites do tempo, enquanto Jesus saiu
destes limites.


