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Entrámos na quaresma de 2009
sob o signo da crise. Crise de em-
prego, crise de dinheiro, crise de
valores, crise da família, crise de
sensibilidade cristã, crise disto e
daquilo. A sociedade está em crise

Ao olharmos para aquilo que
lemos ou ouvimos, ficamos estu-
pefactos com o desnorte que vai
existindo pelo mundo fora. Portu-
gal não foge à regra.

Enquanto isso, a Igreja vai pre-
gando no deserto. Vozes autori-
zadas, que não encomendaram
discursos à última hora para con-
quistarem simpatias ou lugares na
sociedade, vão pregando os valo-
res que urge repescar numa
sociedade que aposta fortemente
em esquecer valores, apresen-
tando alternativas pouco viáveis,
não merecedoras de crédito do
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público em geral porque emganam
na sua essência aqueles que
procuram ajuda. E essa ajuda, não
vem dos homens, embora estes
tenham de colaborar com serie-
dade, honestidade, empenho e
criatividade, mas vem de Deus.

Ao entrarmos nesta quaresma,
creio ser divinal o recurso à interio-
rização e vivência de valores mo-
rais que fazem do homem o princi-
pal destinatário das medidas de
combate à crise. O homem vale
muito mais que as leis. E estas de-
vem ter como alvo o bem social e
não a procura de privilégios ou a
cor partidária. O evangelho é a
melhor côr para o homem. Saiba
este vivê-lo na sua autenticidade
e globalidade.

A Igreja também tem que
colaborar...//..(continua na página 4)

(Continuação da página 1)
...na solução da crise. Dando o
exemplo no supérfluo e apresen-
tando valores que levem o ho-
mem à mudança de mentalidade.

Prevê a quaresma 3 vectores
importantes que constituem um
verdadeiro programa de vivência
da quaresma: a oração, a parti-
lha e o jejum . Quanto aos 2
primeiros, temos falado e fa-
laremos. Quanto ao jejum , de
carne ou de peixe (como o nosso
povo continua apostado em fa-
lar), este apenas simboliza o mui-
to que nos leva a pôr de parte nas
nossas privações de gastos
supérfluos, esbanjamentos des-
necessários, contenção de ape-
tites e apetências, mergulhando
no essencial que nos leva até
Deus.

Enfim, quaresma da crise,
mas não crise da quaresma ,
pois esta pode ser a melhor de
todas as quaresmas se nos aju-
dar a, no meio da crise, buscar-
mos melhor a Deus que nos fala
nos momentos de dificuldade e
privação.    O Pároco

Os confrontos do tentador
Na habitual Mensagem Quares-

mal, gostaria de reflectir este ano
em particular sobre o valor e o

sentido do jejum. De facto, a
Quaresma traz à mente os
quarenta dias de jejum vividos pelo
Senhor no deserto antes de
empreender a sua missão pública
(…) Como Moisés antes de
receber as Tábuas da Lei, como
Elias antes de encontrar o Senhor
no monte Horeb, assim Jesus,
rezando e jejuando, se preparou
para a sua missão, cujo início foi
um duro confronto com o tentador.
Da Mensagem do Santo Padre Bento
XVI para a Quaresma de 2009, sob o
tema “Jesus, após ter jejuado durante
40 dias e 40 noites, por fim, teve
fome”

Antes de iniciar o Seu ministério
público, o Senhor retirou-se para
o silêncio do deserto e ali per-
maneceu algum tempo em jejum e
oração. A sua atitude é um exemplo
para nós que, na vida, também nos
confrontamos com decisões difí-
ceis. Se queremos estar prepa-
rados para vencer a luta que a vida
nos impõe, precisamos de orar
numa atitude de silêncio, como
Jesus. É nesta disposição que pe-
dimos ao Senhor que este tempo
quaresmal nos proporcione uma
caminhada através da escuta da
Palavra de Deus e da oração, de
forma a chegarmos preparados à
celebração da Páscoa de Cristo.
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 03: às 18h25  (S. Torcato):
terço; às 18h45 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Avós (José e Verónica) de

Torcato Viana
5.ª F - 05:  às 18h15  ( na Igreja):

Via Sacra; às 18h45 missa por:
- Aniv. Fernando Azevedo  m.c. filha

Patrícia
- Pais ( Francisco e Ana) de Ade-

laide Matos
Sábado – 07:  Às 12h00:  ca-

samento
Às 18h15:
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta-feira)

m.c. Associação
- Paulo Jorge G. Matos  m.c. irmão

Pedro
Domingo – 08:   Às 9h15  por:
- Aniv. Moisés Rodrigues Martins

m.c. filhos
- Aniv. Maria Santos Portela  m.c.

filho Rosendo

Servir altar 07/08 Março
 Sábado - 07: acólitos:  grupo 1 +
2 do 5.º ano. Leitores:  Angela Faria,
Paulo Henrique Martins e Lionel Vale
Domingo- 08:   Às 9h15:  Acólitos:
Grupo de Jovens META (onde
estão?)  leitores: Adosinda, Alberto
e Elisa Viana

Visita Pascal
Aceito candidatos a presidentes dos
Compassos no dia de Páscoa.
Quem se julgar capaz, com qua-
lidades, morais e humanas, e queira
fazer "uma experiência", deve falar
com o Pároco. Caso contrário, arris-
camo-nos a não ter quem deseja-

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 02: às 18h25:  terço;18h45,
missa por:

- Aniv. António Silva Vale  m.c.
filha Alice

- Mãe (Maria Prazeres) e família
de Maria Albertina Sá

4.ª F- 04: às 18h25:  terço;18h45,
missa por:
 - Aniv. Lucinda Gomes Miranda
m.c. filha Amélia
 - Avós (António e Ana Rosa) de
Lurdes Sobreiro

6.ª F- 06: às 18h15:  Via Sacra;
18h45 por:

- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
m.c. Associação

- Pais (Lucinda e Sebastião) de
Maria Amélia Miranda

Sábado – 07:   Às 17h00   por:
- José Manuel Vila Chã  m.c.

filhos
- Paulino Martins de Lima  m.c.

pessoas amigas
Às 20h30: Teatro no auditório.

Um grupo de Esposende. Receitas
de 50% para o auditório.

Domingo – 08:  Às 8h00 por:
- Aniv. Alfredo Gomes Faria  m.c.

irmão Carlos
- Aniv. Albina Fernandes Pereira

e marido (Manuel)  m.c. filho Porfírio
- Às 10h30:
- Pelo Povo

Servir altar 07/08 Março
 Sábado- 07: Às 17h00: acólitos:
grupo 7 do 10.º ano + 2 do 5.º ano
da Catequista Sandra Neiva;
Leitores: Ivone Rosa, masculino
do 7.º grupo, Isabel Patrícia.

Domingo- 08:   Às 8h00:  leitores:
Marlene Quinta, José Per. Venda e
Maria Afonso; Às 10h30: Paula
Miranda, Luis Carlos Maciel e Natália
Brito

Visita Pascal
Quem se julgar capaz, com qua-
lidades humanas e morais e queira
fazer "uma experiência", deve falar
com o Pároco. Caso contrário, arris-
camo-nos a não ter quem desejaría-
mos ou quem desejaria, ou quem não
tem perfíl. Há que dar um salto. Em
princípio serão 5 compassos no dia
de Páscoa, todos de tarde.

Reserva do auditório
Dia 7 de Março,  para um grupo

de Teatro de Esposende, cujas
receitas serão 50% para Palmeira.

Dia 16 de Março  (2.ª feira),
espectáculo de teatro feito a partir de
histórias contadas e cantadas,
“Lendas da minha Floresta” , que
aborda as vivências ligadas à flo-
resta, mistérios e encantamen-tos da
partilha colectiva de outros tempos
“antigos”.

Este espectáculo foi já apresenta-
do em Antas, sendo agora em Pal-
meira, com a presença de todos os
Idosos envolvidos no projecto, além
dos utentes de Lares e Centros de
dia das Instituições do Concelho.

Comissão Festas S. António
Este domingo, dia 1 de Março,

leilão em S. António. Às 14h30.

ríamos ou quem desejaria, ou quem
não tem perfíl. Há que dar um salto.
Em princípio serão 2 compassos no
dia de Páscoa, ambos de tarde, ou um
de manhã e outro de tarde (com pre-
sidentes diferentes)

Reuniões previstas
1. Fabriqueira: dia 1 Março, às
20h30. Apenas para lembrar.
Agenda: aprovação das contas do ano
2008 e outros assuntos correntes,
sobretudo relacionados com a
Quaresma e Visita Pascal,  farão parte
da agenda de trabalhos. É num
domingo. Podem vir pessoas
estranhas que faziam parte do falecido
Conselho Pastoral.
2. Conselhos económicos de todo
o arciprestado: este sábado, dia 28,
às 21h00.
Dada a abrangência do tema ("para
uma  pastoral renovada") abrimos a
reunião às pessoas que nela queiram
participar, inclusivé com a possi-
bilidade de intervir, caso desejem.

Inscrições para o CPM
Continuam abertas as inscrições pa-
ra o próximo CPM (Centro de Prepa-
ração para o Matrimónio) que se rea-
lizará, em três fins-de- semana, nos
dias 24 e 25 de Abril e nos dias 1, 2 e
8, 9 de Maio, com horário das 21h00
às 23h00, em princípio no Centro.
Dias para inscrições:
Dia 2 e 4 de Março: às 20h30, para
Palmeira.
Dia 7 e 8 de Março, no final das
Eucaristias, para Curvos . Aproveitem.


