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 (Continuação da 1.ª página)
...//..outro, num sorriso cúmplice

de quem não precisa de palavras para
dizer o que sente. Se o enamo-
ramento continua vem a fase em que,
juntos, acham graça a tudo, sem
prestarem atenção a nada do que os
rodeia. Então, por vezes o seu sorriso
muda-se em riso estrondoso, mas
cristalino manifestando toda a força
da sua juventude. Se o enamora-
mento leva ao namoro e este ao amor
que conduz ao casamento estável,
então saber sorrir é fundamental para
vencer o desgaste da rotina do dia a
dia e para evitar o afastamento de
dois seres que, vivendo muito perto,
estão interiormente afastados - não
estão em sintonia.

É pois muito importante saber
sorrir. Um sorriso pode dissipar uma
angústia, se for simpático, ou
aumentá-la se for sarcástico; pode
estimular um trabalho, se for de
aprovação, ou desanimar quem
trabalha se for cínico; pode criar uma
amizade, se for sincero e trans-
parente, ou um afastamento se for
hipócrita; pode humilhar de modo
irreversível se não for autêntico e
espontâneo.

O sorriso pode ser um grande
auxiliar na educação. Não o sorriso
que pactua com a asneira, mas o
sorriso que acompanha uma
repreensão justa e que mostra ao
visado que, apesar da dureza e
firmeza da repreensão, há amizade
e compreensão.

O sorriso não é o mesmo que o
riso. Separa-os um fosso tão grande
como o que separa as lágrimas
silenciosas, diante de um desgosto,
dos gritos histéricos e lancinantes
de quem não sabe dominar-se.
Bergson escreveu: “O riso é algo
que irrompe num estrondo e vai
retumbando como o trovão na
montanha, num eco que, no entanto,
não chega ao infinito”. O sorriso,
pelo contrário é silencioso como
chuva mansa que cai e fertiliza a
terra ou como brisa suave que
acaricia e refresca o rosto. Enquanto
o riso é extroversão, o sorriso
desvenda delicadamente o interior
de quem sorri.

O poder do sorriso é grande, e
saber sorrir é algo de muito
importante. Antoine de Saint-
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Sorrir, porém, pode ser uma tarefa
difícil. A dor e o cansaço tornam,
por vezes, o sorrir muito árduo. Se
há fortaleza interior então há sorriso,
mas dorido. Perguntaram um dia a
uma doente em grande sofrimento:
“Como te sentes?”. A resposta foi
desconcertante: com um sorriso-
dorido respondeu: “dói-me tudo”.

Mas como anda desvirtuado o
sorriso! Será que podemos chamar
sorriso o que vemos no rosto dos que
assinam os “tratados de paz e
cooperação”? Não, o que vemos não
passa de um esgar.

E termino com uma frase que
vinha num calendário de bolso que
me deram: “Não critique, ajude;
não grite, converse; não acuse,
ampare e... não se irrite, sorria”.

          (Maria Fernanda Barroca)
2.º Domingo da Quaresma - B

A Fé, em prova de qualidade
1. a Transfiguração, anúncio da

Páscoa
- manifestação do Messias, oculto em

Jesus
- a lei e os profetas: Moisés e Elias;
- teologia da cruz
2. Abraão é posto à prova
- o sacrifício da vida de seu filho;
- Isaac, símbolo de Cristo, subindo ao

Calvário
2. A fé: é prova de qualidade e

garanti ade segurança
- as provas do Cristão têm como molde

as provas de Jesus e de Abraão;
- as provas de qualidade a que Deus

nos sujeita, são por vezes extremas,
casos de Jesus, Abraão e Job;

- cuidado com o comodismo instalado.

1.ª Leit: Gen 9,8-15; 2.ª Leit 1.ª Ped 3, 18-22; Evang: Mc 1, 12-15
Em ano de Família

A importância do Sorriso
Exupéry diz: “No momento em que
sorrimos para alguém, descobrimo-
lo como pessoa, e a resposta do seu
sorriso quer dizer que nós também
somos pessoa para ele”.

O sorriso traduz, geralmente, um
estado de alma; é um convite a entrar
na intimidade de alguém, a participar
do que lhe vai no íntimo. É por isso
que o homem é o único animal que
sorri; e, como é dotado de inteli-
gência e vontade, pode sorrir quando
tudo vai bem ou sorrir mesmo que as
coisas corram menos bem - tudo se
resume na harmonia interior.

O sorriso é o que primeiro acontece
quando um rapaz e uma rapariga se
olham e se enamoram. Não sabem
explicar por que se enamoram, mas
é-lhes impossível deixar de sorrir um
para o...//..(continua na página 4)
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Intenções de Missas
2.ª F -13: às 18,25 horas: reza do ter-

ço; às 18,45 horas: missa por António
Coxo, esposa e filho  m.c. filha Rosa e
por pais (Jorge e Ana) de Manuel Peres
Filipe

 4.ª F - 15:  na Capela, às 18,25 horas:
reza do terço; às 18,45 horas: missa
aniv. Deolinda Júlia Gonçalves  m.c. fi-
lho António e por esposa (Maria) e so-
gros (Manuel e Olindina) de José de
Jesus Lima

6.ª F - 17: na Igreja, às 18,25 horas:Via
Sacra; às 18,45 horas: missa por pais
(António e Carolina) de Justina Chaves
e por Manuel Santos Portela  m.c. filha
Lurdes

Sábado – 18:  às 17,00 horas: missa
pelo Povo

Domingo – 19:  1.ª missa: aniv. Maria
do Carmo Martins Cabrita  m.c. filha
Deolinda e 30.º dia por Maria de Lurdes
Miranda Ferreira  m.c. irmã Amélia

2.ª missa: ao Santíssimo (cantada)
m.c. Confraria do Senhor.

Atenção: será precedida de Adoração
Eucarística (das 10 às 11 horas), ter-
minando com Procissão no interior da
Igreja. Dia do Pai

Servir altar 18/19 Março
Sábado - 18: às 17h: Leitores:
Rosa Martins, Pedro Saleiro e
Lurdes Santos
Domingo - 19: Às 8,00h: Leitores:
Isabel Barros, José Per. Venda e
Celina;  Salmista: 6;  2.ª Missa: às
11,00 h: Ana Rita, Augusto Silva e
Justina; Salmista: 7
Acólitos: grupo 17 (da catequista
Graciela Andrea), na missa de
sábado e domingo às 11 horas)

EDITAL
JORGE MANUEL NETO FILIPE,
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Presidente da Comissão Recensea-
dora da Freguesia de Palmeira de
Faro, Concelho de Esposende.
T ORNA PÚBLICO, nos termos e para
efeitos do disposto no n.º1, do Art.º
56º,  da Lei 13/99, de 22 de Março
que, estão à disposição dos
Munícipes, durante TODO O MÊS DE
MARÇO de 2006 (no horário de
funcionamento da Junta de
Freguesia), OS CADERNOS
E L E I TORAIS desta freguesia, para
efeitos de consulta e reclamação dos
interessados.
 Secretaria da Junta de Palmeira, 27
de Fevereiro  de 2006
O Presidente da Comissão Recense-
adora

Jorge Manuel Neto Filipe
Boletim n.º 800

   Não me passa despercebido, nem
pode pssas despercebido à grande
maioria dos leitores de "Rumo e
Acção" o facto deste número ser o
800.
   Significa que há 800 semanas, com
uma regularidade espontosa que só
um motivo maior pode impedir, este
boletim sai sempre às sextas-feiras
(sábados), sem interrupção.
   Oitocentas semanas são 5.600
dias, 134.400 horas, 8.064.000
minutos, 186 meses e 15 dias, 15
anos e 20 semanas. Para os segun-
dos... a máquina já não tem teclas.
 Enfim...muito tempo. De que forma
aproveitado? Cada um dê a
respectiva resposta. Espero que para
o bem. Mas reconheça-se, quer se
goste ou não..//..(continua na pág. 3)

Vende-se loja
Com 149 m2, 2 pisos, sita junto à
Sede da Junta de Palmeira.
Preço: 75.000 euros. Contacto:
253962974

Ser ou não ser acólito
Para obstar às  dificuldades de "não saber
ajudar à missa", vamos dar um
"cursozinho" aos grupos destacados,
sempre ao sábado, às 16 horas. Assim, já
este sábado, às 16 horas: grupos 13 (da
Gracinda) e 14  (da Palmira Garrido: hora
da sua catequese) .

Disciplina do Jejum e Abstinência

As datas são as seguintes:

Intenções de Missas
3.ª F - 14: às 18,25 horas (na Cape-

la da Rateira: reza do terço; às 18,45
horas: missa Almas  m.c. Associação

5.ª F - 16: (na Igreja): às 18,25 ho-
ras: Via Sacra; às 18,45 horas: mis-
sa por Adão Boaventura  m.c. pesso-
as amigas e por Laura Ribeiro de Sá
m.c. filha Augusta

Sábado - 18: às 18 horas:À
Senhora de Fátima  m.c. Filipe Lomba
Martins e ao Santíssimo Sacramento
m.c. Céu Barbosa

Domingo - 19: às 9,30 horas:
missa aniv. José da Cunha e esposa
m.c. Emília Miranda e por Ana Alves
Ribeiro  m.c. nora Augusta. Dia do Pai

Servir altar 18/19 Fevereiro
Sábado: 18:  às 18 horas: Tânia
Jesus, Tiago Viana e Ângela Faria
Domingo: 19: às 9,30 horas:
Adosinda, Alberto Matos e Elisa Viana
Acólitos: 8.ª classe (da Catequista
Sandra). Mas é mesmo a valer
________________________________

Continuação da página 2 -
Palmeira)

(Para Palmeira e Curvos)
...do boletim, que este tem cumprido
a sua missão, com alguns incidentes
banais pelo meio que em nada tiram
mérito à sua missão de "formar" e
"informar"

Atendimento no Cartório
Paroquial

Atendendo a que neste tempo da
Quaresma, quase sempre andarei em
confissões por fora, fica suspenso o
atendimento no sábado de manhã,

mantendo os outros dias, ou seja,
2.ª e 5.ª feira, à noite das 20,30 h
até às 22,30 horas e o sábado de
tarde (das 14h30 às 16h00).

Feirinhas de Faro
Continua neste fim de semana a
ferinha do lugar de Faro, com
muitos produtos à venda.
Sendo organizada por aquele lugar,
precisa de toda a freguesia para
adquirir os muitos produtos. O lugar
é acolhedor, mesmo que chova ou
faça frio. Passe por lá.
Se Faro terminar neste fim de
semana, será o lugar de Barral a
organizar a próxima. E vai fazê-lo,
assim o creio. Estejam atentos.

 Atenção, noivos
(Curvos e Palmeira)

Todos os jovens que têm já, ou vão
ter, marcados os seus casamentos
para este ano, devem vir a uma re-
união conjunta (Curvos e Palmeira),
a Palmeira, no dia 21 (3.ª feira), às
20,30 horas, e trazer • 5 por casal.
Os noivos masculinos de fora que
vão casar em Palmeira e Curvos,
devem acompanhar a sua noiva. É
a inscrição para o próximo CPM que
começa em 28 de Abril e funciona
em Esposende durante 3 semanas,
com sessões às sextas-feiras à
noite e aos domingos de manhã
Vende-se loja em Palmeira
Com 149 m2, 2 pisos, sita junto à
Sede da Junta de Palmeira. Preço:
• 75.000. Contacto: 253 962 974


