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1.º Domingo da Quaresma - Ano B
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 (Continuação da 1.ª página)
...//.. Fazem-na todos os que nela

trabalham. Sem nenhuma excep-
ção. E quando alguém falha (e todos
os dias falham sempre alguns), as
faltas vêm ao de cima como nódoas
de azeite e ficam à vista de quem
sabe entender. O pior é que, uma
vez toleradas, se pen-sam aceites e
se instalam de vez. Depois, como
um vício, só são extir-padas com
lutas penosas e o sofrimento
daqueles que atacam e de quem se
defende. E nem toda a gente,
devemos sabê-lo, nasceu campeã
de causas perdidas!

Uma escola é também um lugar
onde é preciso saber, e depressa, o
que se faz quando:

se partem braços, se tomam
drogas, se roubam objectos, se
cortam veias, se atropelam alunos,
se instauram processos, se anava-
lham rivais, se apalpam garotas.

É o lugar onde os encarregados
de educação vêm:

desabafar, perguntar, pedir,
exigir, gritar, ofender, ameaçar...e,
por vezes, bater!

É o sítio onde mães de famílias
respeitadas são desrespeitadas até
à neurose, à raiva e ao pranto, só
porque não possuem as doses
exactas de autoridade e ternura que
despertam respeito nesta seiva a
ferver.

Uma escola é também um lugar
cheio de explosões de sons
agressivos, onde as dores de
cabeça serão enxaquecas, os
aborrecimentos se transformam em
depressões e as depressões em

A Escola era como um pequeno
país, com pessoas simpáticas e
antipáticas, pacientes e impacien-
tes, generosas e egoístas, bendi-
zentes e maldizentes, que trabalha-
vam juntas e juntas se construíam
e desgastavam.

A Escola era como um país. Tinha
regras que se cumpriam e outras
que não se cumpriam. Tinha gover-
nantes que eram eleitos democra-
ticamente e governavam. Tinha
governantes que, democraticamen-
te, exerciam o seu direito de pôr,
opor e dispor, conforme a influência
dos seus líderes ou sensibilidades.
Possuía as zonas distintas dos
grupos, as pequenas capelas da
oposição, os círculos presidencialis-
tas e as largas faixas dos neutros.

 Em resumo: tinha um corpo
docente de uma centena de
indivíduos, exercendo uma das
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psicoses.
Ah!, mas é também um lugar

mara-vilhoso, onde os olhos de uma
criança, de repente, se acendem e
aquecem quem vê. É o lugar onde
as lágrimas podem ocultar uma
imensa alegria e um sorriso tenso,
um drama sombrio.

É o país do Ontem, do Hoje e do
Amanhã, onde os professores
apelam incessantemente às fontes
da paciência, em nome dos meninos
que eles foram, e onde semeiam,
sem saber se o joio vencerá o trigo
ou se a colheita será farta ou não.

É o Reino dos Poetas, dos
Homens-Meninos e daqueles que
ouvem, no centro da alma, o que diz
o silêncio da criança que olha.

É um país, sim, e um país singular,
porque aí se exercem, a todas as
horas, persistentemente, o Amor e
a Paz. E isso é difícil: não nascemos
anjos.              (Maria Lucília Bonacho)

1.º Domingo da Quaresma - B
A Conversão Quaresmal

1. A caminho da Páscoa:
- tempo de ascese humana e

baptismal;
- Renovação da aliança baptismal
- alianças pessoais e comunitárias
2. Convertei-vos:
- Tempo de graça, por parte do Senhor:

tempo favorável
- Tempo que exige respostas, sinais de

conversão
2. O ressurgir de novos ídolos:
- Tentações de Jesus e as do homem

actual;
- O materialismo consumista e a tirania

do dinheiro;
- A idolatria do poder político,

económico e mediático
- Tempo de conversão das nossas

idolatrias.

No Evangelho Mateus convida a
sua comunidade – e as comunidades
cristãs de todos os tempos e lugares
– a enraizar a sua vida na Palavra de
Jesus e a traduzir essa adesão em
acções concretas. Para ser cristão,
não chega dizer palavras bonitas de
adesão ao Senhor; mas é preciso
esforçar-se por cumprir, em cada
instante, a vontade de Deus e viver
de acordo com os valores propostos
por Jesus nas bem-aventuranças.
A primeira leitura, na mesma linha,
convida os crentes a deixarem que a
Palavra de Deus envolva e penetre
toda a sua vida, marque os seus
pensamentos, sentimentos e acções.
Garante-nos que construir a vida à
volta da Palavra de Deus é
assegurar a felicidade e a vida
definitiva.
A segunda leitura não se refere tão
directamente ao tema do domingo
(a Palavra de Deus); mas garante-
nos que a salvação resulta do dom
gratuito de Deus, tornado presente
em Cristo, a Palavra viva de Deus,
que veio ao encontro dos homens
para os subtrair ao caminho da
escravidão, do pecado e da morte.

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 Escola
profissões mais gratificantes e
esgotantes do mundo.

Por isso, quem tenha a triste ideia
de pensar que levar uma escola para
a frente é tarefa fácil, é porque
conhece muito pouco da natureza
humana e das suas fraquezas!

Gerir uma escola com uma
popuilação, por exemplo de mil
pessoas, é tarefa difícil. Porque
numa escola acontece de tudo.

Uma escola não é um edifício com
muitas salas onde os meninos
entram a toque de campainha,
recebem ensinamentos e tornam a
sair. Para começar, as campainhas,
de vez em quando, não tocam e
então, gera-se um crescendo de
gritos e assobios que, ao rolar pelos
corredores, leva às portas da loucura
os mais nervosos. Uma escola faz-
se todos os dias com muita Bondade
e Firmeza.....//.(continua na página 4)
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Intenções de Missas
2.ª F - 06: às 18,25 horas: reza do ter-

ço; às 18,45 horas: missa por Rosa
Coxo da Silva  m.c. filha Susana e por
Filipe Daniel Dias Alves e avós (Manuel
e Idalina)  m.c. pais

 4.ª F - 08:  na Capela, às 18,25 horas:
reza do terço; às 18,45 horas: missa
por José da Silva Vila Chã e Laurentina
Fernandes Pereira  m.c. Laura Ernestina
Pereira e por Laurinda Rosa Dias  m.c.
filha Maria

6.ª F - 10: na Igreja, às 18,25 horas:Via
Sacra; às 18,45 horas: missa aniv. Joa-
quim Gomes dos Santos  m.c. viúva e
por Manuel Gonçalves de Lima  m.c. fi-
lho Manuel

Sábado – 11:  às 17,00 horas: missa
por Alfredo Faria e esposa (Maria da
Luz)  m.c. irmã Deolinda e por Ana Gom.
Fernandes  m.c.  António

Domingo – 12: 1.ª missa: Pelo Povo
2.ª missa: por Laurinda Lima Linhares
m.c. pessoas amigas e por António
Couto Martins  m.c. viúva

Servir altar 11/12 Março
Sábado - 11: às 17h: Leitores: Síl-
via Sousa, António P. Venda e Paula
Cristina
Domingo - 12: Às 8,00h: Leitores:
Marlene Quinta, José Pereira Venda
e Vera Silva;  Salmista: 4;  2.ª Missa:
às 11,00 h: Sara Serra, João Cepa
e Silvia Meira; Salmista: 5
Acólitos: grupo 16 (da catequista
Sandra Neiva), na missa de sábado
e domingo às 11 horas)

Algumas das contas paroquiais
Uma comunidade que se preza de
ser cristã e, como tal, tem como valor
fundamental da sua essência, a
honestidade e seriedade, tem direito
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a saber como vai a vida económica
da instituição para a qual, durante o
ano e do-mingo após domingo,
contribui com o seu óbulo (esmola)
no prato da eucaristia de que se
alimenta semanalmente.
Embora as contas não tenham ainda
sido conferidas pela Fabriqueira, mas
estão sempre em dia, podemos adi-
antar alguns dados referentes a
Palmeira. Assim:
1. Entradas gerais do ano 2005:
39.410,48 • Saídas do ano 2005;
35.931,90 • (dos quais 18.100,19 •
são depósitos no Banco que entraram
para as contas do Centro Paroquial)
Saldo positivo: 3.478,56 •
2. Outro dado interessante é o mo-
vimento apenas dos 2 últimos
meses de 2005 (Nov. e Dezembro):
a) Entradas: 14.260,37 • b) Saídas:
6.635,47 • (que contemplaram as
festas da padroeira, Natal e Ano Novo
e respectivo sorteio)
Parece, à partida, que o saldo anual
deveria ser maior do que aquele que
acima se apresenta, tendo em conta
os 2 últimos meses do ano. No en-
tanto, isso é explicado pelo facto de
determinadas facturas de despesas
feitas durante o ano, apenas terem
entrado na contabilidade naqueles 2
últimos meses do ano.
Brevemente vamos reunir a Fabri-
queira para aprovação das mesmas,
as quais não sofrerão alteração, pois
são mais que reais. O Pároco

 EDITAL

Será publicado no próximo número acerca de
consulta dos cadernos eleitorais, na Junta,
durante o mês de Março.

JORGE MANUEL NETO FILIPE, Presidente
da Comissão Recenseadora da Freguesia de
Palmeira de Faro, Concelho de Esposende.

————————————
TORNA 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
ELEITORAIS desta freguesia, para efeitos
de consulta e reclamação dos interes-
sados.
 Secretaria da Junta de Palmeira, 27 de
Fevereiro  de 2006
O Presidente da Comissão Recenseadora
Jorge Manuel Neto Filipe

1. Festa da Vida (8.ª classe): Vigília
Pascal, dia 15 de Abril
2. Festa da Palavra (4.ª classe)

Intenções de Missas
3.ª F - 07: às 18,25 horas (na Cape-

la S. Torcato. Na próxima semana será
na Rateira): reza do terço; às 18,45
horas: missa Almas  m.c. Associação

5.ª F - 09: (na Igreja): às 18,25 ho-
ras: Via Sacra; às 18,45 horas: mis-
sa por António Martins  m.c. filha
Celina e por pais de Amélia Serra (Gló-
ria e Nicolau)

Sábado - 11: às 11,30 horas:missa
de Casamento (cantado) e, às 18
horas:por Guilhermina Amélia Gon-
çalves e Albino Rodrigues  m.c. filha
Maria e por Joaquim Dias dos Santos
m.c. filhos

Domingo - 12: às 9,30 horas:
missa por Rui Filipe Faria Gonçalves
m.c. Conceição Cruz e por Adão
Boaventura  m.c. pessoas amigas

Servir altar 11/12 Fevereiro
Sábado: 11:  às 18 horas: Paula Sá,
Pedro Garrido e Juliana Viana
Domingo: 12: às 9,30 horas: Ivone
Ribeiro, António Sá e Céu Martins
Acólitos: 7.ª classe (dos Catequistas
Ângela e Carlos). Mas é mesmo a valer

Reuniu o Conselho Pastoral
Reuniu no passado dia 25, conforme

convocatória previamente anunciada.
Os temas em debate foram

devidamente tratados.
1. No que toca à avaliação da visita

pastoral do Sr. Bispo, as ideias mestras
giraram à volta das seguintes conclusões:

- Por parte do Sr. Bispo: simpatia,
energia, saber estar, apresentar o
diagnóstico à paróquia contornando com
habilidade e mestria os aspectos menos

positivos, numa perspectiva de
optimização do futuro. Fez com
objectividade a leitura da freguesia / pa-
róquia, enfim...contagiou as pessoas.

- Por parte da paróquia:
Mobilização global, desempenho dos

cargos de cada qual, iniciação dum
processo de reconciliação entre
pessoas e instituições.

- Um dos aspectos menos positivo:
nos 2 dias da semana (excepção para
o sábado): poderia ter vindo ainda
maisa gente. Mas...não teve dúvida.

2. No respeitante à preparação da
páscoa e visita pascal:

- às quintas feiras vai haver  via-sacra
(a missa voltará para a Igreja neste
tempo), a vigília pascal vai ser feita,
mas mais cedo (19 horas); os ministros
da comunhão vão aparecer a ajudar a
distribuir a Sagrada Comunhão e a
visita pascal será feita nos moldes dos
anos anteriores: 2 cruzes de manhã e
1 (uma) de tarde.

O recurso aos leigos (ou não) ficou
ao critério do pároco.

A via-sacra pública, a cargo dos
jovens, também será feita na semana
santa. O sacramento da reconciliação
e tríduo será em datas a anunciar.

3. Ordenação e Missa Nova do Raúl:
- Criou-se uma Comissão Executiva,

composta pelo Pároco, Presidente da
Junta e Filipa Valverde

- O grupo de Jovens dinamizará a
festa em todos os aspectos.

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

_________________________

(Continuação de Palmeira)
Feirinhas do lugar de Faro
O lugar de Faro pediu para adiar por
uma semana a sua participação nas
feirinhas e promete colaborar activa
e generosamente na actividade que
lhe está reservada.
Assim, os dias para Faro ficam a
ser o 5 e o 12 de Março. Que seja
um êxito.

Vende-se loja em Palmeira
Com 149 m2, 2 pisos, sita junto à


