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Como é que podemos
encontrar Deus e chegar até
Ele? Como podemos perceber
as propostas de Deus e
descobrir os seus caminhos? O
Evangelho deste domingo
responde: é olhando para Jesus.
Nas palavras e nos gestos de
Jesus, Deus revela-Se aos
homens e manifesta-lhes o seu
amor, oferece aos homens a vida
plena, faz-Se companheiro de
caminhada dos homens e
aponta-lhes caminhos de
salvação. Neste tempo de
Quaresma – tempo de cami-
nhada para a vida nova do
Homem Novo – somos convida-
dos a olhar para Jesus e a
descobrir nas suas indicações,
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no seu anúncio, no seu “Evange-
lho” essa proposta de vida nova
que Deus nos quer apresentar.

Os cristãos são aqueles que
aderiram a Cristo, que aceitaram
integrar a sua comunidade, que
comeram a sua carne e beberam
o seu sangue, que se identificaram
com Ele. Membros do Corpo de
Cristo, os cristãos são pedras
vivas desse novo Templo onde
Deus Se manifesta ao mundo e
vem ao encontro dos homens para
lhes oferecer a vida e a salvação.

Esta realidade supõe natu-
ralmente, para os crentes, uma
grande responsabilidade… Os ho-
mens do nosso tempo têm de ver
no rosto dos cristãos o rosto bon-
doso e..//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...paterno de Deus; têm de

experimentar, nos gestos de
partilha, de solidariedade, de
serviço, de perdão dos cristãos,
a vida nova de Deus; têm de
encontrar, na preocupação dos
cristãos com a justiça e com a paz,
o anúncio desse mundo novo que
Deus quer oferecer a todos os
homens. Talvez o facto de Deus
parecer tão ausente da vida, das
preocupações e dos valores dos
homens do nosso tempo tenha a
ver com o facto de os discípulos
de Jesus se demitirem da sua
missão e da sua responsabi-
lidade…O nosso testemunho pes-
soal é um sinal de Deus para os
irmãos que caminham ao nosso
lado? A vida das nossas comu-
nidades dá testemunho da vida
de Deus? A Igreja é essa “casa
de Deus” onde qualquer homem
ou qualquer mulher pode en-
contrar essa proposta de liber-
tação e de salvação que Deus
oferece a todos?

Qual é o verdadeiro culto que
Deus espera? Evidentemente,
não são os ritos solenes e pom-
posos, mas vazios, estéreis e
balofos. O culto que Deus aprecia
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Jesus é uma proposta de vida nova

é uma vida vivida na escuta das
suas propostas e traduzida em
gestos concretos de doação, de
entrega, de serviço simples e
humilde aos irmãos. Quando so-
mos capazes de sair do nosso co-
modismo e da nossa auto-sufici-
ência para ir ao encontro do pobre,
do marginalizado, do estrangeiro,
do doente, estamos a dar a res-
posta “litúrgica” adequada ao
amor e à generosidade de Deus
para connosco.

Ao gesto profético de Jesus, os
líderes judaicos respondem com
incompreensão e arrogância. Con-
sideram-se os donos da verdade
e os únicos intérpretes autênticos
da vontade divina. Instalados nas
suas certezas e preconceitos, nem
sequer admitem que a denúncia
que Jesus faz esteja correcta. A
sua auto-suficiência impede-os de
ver para além dos seus projectos
pessoais e de descobrir os pro-
jectos de Deus. Trata-se de uma
atitude que, mais uma vez, nos
questiona…Quando nos barrica-
mos atrás de certezas absolutas e
de atitudes intransigentes, pode-
mos estar a fechar o nosso
coração aos desafios e à novidade
de Deus.
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 17: às 19h25 (na Igreja):
terço; às 18h por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Bodas de Prata de

Casamento de José Maria Matos
Costa e Ana Paula Costa Lima

5.ª F - 19:  às 18h15 ( na Igreja):
Via Sacra; às 18h45 missa por:

- Aniv. José da Cunha e esposa
m.c. Emília Miranda

- Avós (Abílio e Laurinda) de
Ana Margarida Gonçalves

Sábado – 21:  Às 18h15:
- Aniv. Francisco José Sobreiro

.c. irmã Ana Maria e pais
- Avós (Benjamim e Laurentina)

de José Albino Fernandes
Domingo – 22:  Às 9h15 por:
- Claudino do Vale, Maria e

Rainha e irmãos  m.c. Celina
Rodrigues

  Servir altar 21/22 Março
 Sábado - 21: acólitos: grupo 3
+ 2 do 6.º ano. Leitores: Joana
Martins, Paulo Henrique Ribeiro,
Ivone Maia
Domingo- 22: Às 9h15:
Acólitos: Luis Amorim e Luis
Garrido  leitores: Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória
Afonso

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 16: às 18h25:
terço;18h45, missa por:

- António Gaudêncio Coelho e
família  m.c. Maria Albertina Sá

- Pais (Laurinda e Delfim) de
Maria Dias Lopes

4.ª F- 18: às 18h25:
terço;18h45, missa por:
 - Aniv. Armando Rodrigues
Torres  m.c. filhos
 - António Lopes Alves  m.c. filha
Ana  Gracinda

6.ª F- 20: às 18h15: Via
Sacra; 18h45 por:

- Aniv. Maria Carmo Martins
Cabrita  m.c. filha Deolinda

- Pais (Alexandrino e Isaura) de
Maria Conceição Miranda

Sábado – 21:  Às 12h00:
casamento de José António
(Mar) e Vera (Grupo Coral
Jovem); às 17h00  por:

- Aniv. Isidro Marques Oliveira
m.c. cunhada Teresa

- Porfírio V. e Silva  m.c. filhos
Domingo – 22: Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 10h30: Aniv. António

Alves dos Santos  m.c. filho José
- Maria e Rosa Gonçalves Silva

m.c. sobrinha Maria Alice Faria

Servir altar 21/22 Março
 Sábado- 21: Às 17h00:

acólitos: grupo 1 do 10.º ano + 2
do 6.º ano da Catequista Palmira
Garrido; Leitores: Márcia Barro-
so, masculino grupo 1 do 10.º ano,
Catarina Faria
Domingo- 22:  Às 8h00:  leitores:
Celina, Armindo Fernando e Maria
Afonso; Às 10h30: Paula Maciel,
Cabo Lima e Lurdes Santos

Encontro de Idosos
Nesta segunda feira, dia 16 de

Março, realizar-se-á um encontro
com espectáculo de teatro  “Len-
das da minha Floresta”, que
aborda as vivências ligadas à flo-
resta. Este espectáculo terá a pre-
sença de todos os Idosos e dos
utentes de Lares e Centros de dia
das Instituições do Concelho no
auditório do nosso Centro Paro-
quial, a partir das 14h30.

Inscrições para o CPM
Continuam abertas as inscrições
para o próximo CPM (Centro de
Preparação para o Matrimónio)
que se realizará, 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.
Passados os dias previstos para a
inscrição nas paróquias, nem por
isso estão dispensados de o
frequentar..(continua página 3)

A Liturgia é o “coração” da
paróquia.

  O Papa Bento XVI considera que
a liturgia «não é algo estranho» no
afazer da paróquia, mas o «ponto de
unificação» e inclusive o «cora-ção»
do qual vem a força para agir.
  O Papa respondia assim a todo o
clero da diocese de Roma que «todos
nós devemos aprender melhor a litur-
gia, não como algo exótico, mas co-
mo o coração de nosso ser cristão».

Inscrições para o CPM
(continuação da página 2)

para poderem ter direito a um
"casamento bonito". Daí que,
continuam abertas as inscrições
agora dentro dos horários habituais
de atendimento.
Já agora adiantarei que estão poucos
inscritos, até ao momento, emboar
haja muita gente para casar este ano.
A beleza do casamento passa pela
sua preparação...Então...toca a
inscrever-te, quanto antes.
Empenhamento quaresmal
Durante esta semana vou reflectir
sobre o papel do pai na vida duma
casa e no que representa para o
sustento dos filhos. Como tal vou
procurar amá-lo e respeitar mais o
meu pai, sabendo que no dia 19 é o
dia do pai.


