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Certamente já todos nós
fizemos uma radiografia a
conselho do nosso médico. E
para quê a radiografia? Todos
sabemos que serve para,
através de radiações, fotografar,
para mais detalhadamente
analisar a zona que foi submetida
a tal exame.

Ora, a liturgia deste IV Domin-
go da Quaresma convida-nos a
fazer uma radiografia geral, não
apenas a uma parte do nosso
corpo mas a toda a nossa vida e
conduta. O ser humano tem ape-
nas duas hipóteses: ou vive na
verdade ou opta pela mentira.
Muitas vezes munidos pela roti-
na, com o stress em que vivemos
constantemente, corremos o ris-
co de viver sem pensar e, por
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isso, aproveitamos a noite para
maquinar traições, malícias, maus
pensamentos em relação àqueles
que connosco se cruzam durante
o dia, e aqui optamos pela via da
mentira, da injustiça, da falta de
transparência... Se procuramos a
verdade então andamos “de
cabeça levantada em plena luz do
dia,” e sentimo-nos muito melhor,
pois nada há que nos intimide,
nada há que nos venha a ser
julgado ou apontado. Portanto, luz
e trevas: binómio da realidade de
qualquer ser humano. Ao cristão
é exigido o caminhar na luz, que
passa por identificar a sua vida
com a vida de Cristo: amor, justiça,
compreensão, inter-ajuda; a
verdade, a liberdade, a responsa-
bilidade, o..//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)

...testemunho, em vez da imita-
ção do mal que tantas vezes nos
fascina (o abandono da prática
religiosa, o consumismo, a
competição exagerada em relação
ao próximo, a via dos negócios
ilícitos…). Quem assim vive lucra:
obtém a saúde (Salvação) e o
prémio da vida eterna, pois “Deus
amou tanto o mundo que lhe deu
o seu Filho Unigénito: quem
acredita n’Ele tem a vida eterna”.
A certeza é esta: Deus ama-nos
loucamente, o seu amor é mesmo
obsessivo, a ponto de entregar o
Seu próprio Filho para nos salvar.
Por isso, “a salvação não vem de
vós: é dom de Deus”. Contudo,
como diz Santo Agostinho: “Deus
que te criou sem ti, não te salvará
sem ti”, basta simplesmente
escolher a vida da luz, a via da
verdade, na tua condição de
liberdade/responsabilidade.

Vivendo o evangelho
Vivemos constantemente insa-

tisfeitos. Andamos sempre à pro-
cura de algo mais que nos possa
realizar, que acabamos por nem
sequer nos aperceber das dádi-
vas que todos os dias Deus nos
vai concedendo. São muitas as
vozes que nos sussurram aos
ouvidos todos os dias, mas nem
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todas são verdadeiras. Eis aqui o
grande desafio: o cristão, aquele
que se identifica com Cristo, tem
de ser capaz de “filtrar” as vozes
verdadeiras; mas só terá a
capacidade para isso tendo a
consciência de que Deus o ama,
e nada melhor que um contacto
mais permanente com a Sua
Palavra, com os seus ensina-
mentos pessoais e de descobrir os
projectos de Deus. Trata-se de
uma atitude que, mais uma vez,
nos questiona…Quando nos bar-
ricamos atrás de certezas absolu-
tas e de atitudes intransigentes,
pode-mos estar a fechar o nosso
coração aos desafios e à novidade
de Deus.
Que este domingo IV da Qua-
resma, tradicionalmente conhecido
como o domingo da alegria , nos
dê aquela alegria verdadeira que
só em Deus podemos encontrar.

Empenhamento Quaresmal
Hoje 4.º domingo da quresma é o
domingo da Alegria. A alegria é um
dom de Deus, dado ao homem
como espelho da sua conduta,
interna e externa. Vou procurar ser
sempre alegre, até pelo facto de
me encontrar com Deus na
Eucaristia.
Domingo sem missa, para mim,
continua a não ser domingo.
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 24: às 19h25  (na Capela
S. Torcato): terço; às 18h por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Maria Emília Faria da venda

e Maria Margarida Venda Lima
m.c. Joaquim G. Silva

5.ª F - 26:  às 18h15  ( na Igre-
ja): Via Sacra; às 18h45 missa
por:

- Aniv. Cristina Cardoso Laran-
jeira  m.c. marido

- Pais (Severino e Aurora) de
Maria Chaves Rodrigues

Sábado – 28:   Às 18h15:
- Pais (Carlos e Emília) de Fáti-

ma Rocha
- Pais (António e Maria) de

Olívia Fernandes
Domingo – 29:   Às 9h15 (pela

hora nova) por:
- Pais de Eugénia Miranda
- Pais Rainha e Ervino) de

Lurdes Viana

  Servir altar 28/29 Março
 Sábado - 28: acólitos:  grupo 4
+ 2 do 6.º ano. Leitores:  João
Viana Peão, Filipa Valverde e
Tiago Freitas
Domingo- 29:  Às 9h15:  Acó-
litos: João Filipe Sá e Ricardo
Faria  leitores: Céu Afonso,

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 23:  às 18h25:  ter-
ço;18h45, missa por:

- Pais (Inácio e Celeste) de
Amélia Venda

- Pais (Lucinda e Albino) de
Joaquim Ferreira

4.ª F- 25: às 18h25:  ter-
ço;18h45, missa por:
 - Aniv. Paulo S. Filipe m. pai
 - Sogro (Albino) e mãe (Lau-
rinda) de Maria Lopes

6.ª F- 27: às 17h00:  Filme e
Via Sacra; 18h45 por:

- Aniv. Maria Chaves Miranda
m.c. filha Fátima

- António Passos Neto Faria
e esposa Rosa  m.c. filhas

Sábado – 28:   Às  17h00  por:
- António Gaudêncio e família

m.c. viúva
- Porfírio V.  Silva  m.c. viúva
Domingo – 29:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 10h30: Aniv. Ana Gomes

Miranda  m.c. sobrinha Amélia
- Ao Santíssimo  m.c. Maria

Amélia Couto Martins

Servir altar 28/29 Março
 Sábado- 28: Às 17h00:
acólitos: grupo 2 do 10.º ano
+ 2 do 6.º ano da Catequista
Luisa Maciel; Leitores: Ana
Paula Dias, João Lomba Cepa
e Sónia Nogueira
Domingo- 29:   Às  8h00 (pela

hora nova):  leitores: Isabel Fi-
gueiredo, Carlos Faria e Isabel
Barros; Às 10h30: Rosa Martins,
João Cepa e Sílvia Meira

Reconciliação Quaresmal
Confissões:  dia 3 de Abril, das
16 às 19 horas
No mesmo dia às 21h00: cele-
bração comunitária da Penitên-
cia, inserida numa celebração da
Palavra que deverá acontecer
nos dias 30/03, 1/04, 3/04, 4 e 5
Abril. Deverão ser no auditório
com projecções de Power Point.

Passagem inferior da A28
em Palmeira está em obras
Estão a decorrer os trabalhos de
reabilitação da passagem inferior da
A28, localizada em Palmeira, com
duração prevista de dois meses. O
trânsito na Nacional 103-1 está a
efectuar-se em circulação alternada
através de sinalização luminosa.
Esta intervenção é motivada por um
incidente  que ocorreu o ano
passado, quando um veículo pesado
que transportava uma grua, ao passar
na EN 103-1, sob a A28, sem ter
recolhido a grua, embateu violenta-
mente nas vigas de suporte do
tabuleiro da plataforma da A28, pro-
vocando danos graves na estrutura.
A circulação de veículos pesados na
A28 provocava vibrações conside-
ráveis nas vigas danificadas, pelo que
a Brisa optou pela sua reabilitação,
com receio do pior.

António Sá e Licínia Martins

Declarações de “IRS” do
ano de 2008

Iniciou-se no dia 10 de Março, a
entrega da Declaração de IRS,
pela internet.
As Juntas de Freguesia de quase
todo o lado estão a judar os
contribuintes a preencher e enviar,
via Internet, as declarações para
a Direcção Geral das Contribui-
ções e Impostos.  Dirija-se, caso
necessite, às Juntas de freguesia
com esse objectivo. Também em
Curbos esse serviço funciona.

Caminhada em Curvos
"Curvos, a floresta e a água"

A Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola
EB1/JI de Curvos convida todos os
Curvenses a participarem numa
Caminhada intitulada   "CURVOS,
A FLORESTA E A ÁGUA”, neste
Domingo - dia 22 de Março, pelas
09:30. Não se esqueçam da missa
no dia anterior A concentração será
junto à Escola Básica de Curvos,
às 09:00. Saudemos assim a
chega-da da Primavera.

Visita Pascal
Será de um dia inteiro, talvez sem
intervalo para o almoço, e será
presidida pelo "par pedagógico"
Fernando Lima Dias e sua cunhada
Prof.ª Manuela Freitas
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