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cessário o arrependimento e a
conversão.

- E AGINDO: provando com si-
nais que Jesus ainda estava vivo.
Cura o coxo  em nome de Jesus.

Pedro testemunha Jesus com
palavras e gestos  e faz um
apelo ao arrependimento e à
conversão, para o perdão dos
pecados.

Na 2a Leitura , S. João lembra-
nos que devemos testemunhar,
vivendo  o que se conhece e se
anuncia: “Quem diz conhecer o
Senhor e não vive a sua mensa-
gem é mentiroso  e a verdade não
está nele...” O crente deve ser
coerente com o compromisso
assumido. Fé e Vida  devem
andar sempre juntas.

O Evangelho  deixa claro que
a Ressurreição de Jesus foi um
FACTO REAL , mas os apóstolos
não conseguiram acreditar facil-
mente na Ressurreição. O cami-
nho foi longo, difícil, penoso,
carregado de dúvidas e in-
certezas.

O caminho espiritual dos após-
tolos para chegar à fé continua
o mesmo. Como eles, também
nós podemos “ver” Cristo
ressuscitado,  no meio de muitas
dúvidas, incertezas e medos.
Quando nos reunimos em comu-
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3.º Domingo de Páscoa - Ano B

Testemunhas de Cristo: conhecer para viver
Nesse tempo de Páscoa, a liturgia

nos apresenta  as primeiras
aparições de Cristo ressuscitado
aos apóstolos, que deveriam
continuar a sua obra salvadora.

- Eles continuam tendo muitas
dúvidas.

- Cristo vai ao encontro deles,
para fortalecer a fé deles pro-
fundamente abalada.

No Evangelho  o Ressuscitado
aparece à Comunidade e convo-
ca-a para ser sua Testemunha.

Cristo está vivo e continua a ser
o CENTRO da Comunidade.

- Jesus toma a iniciativa: apare-
ce aos apóstolos, desejando-lhes
a “Paz”:   “A Paz esteja convosco”

- A reacção dos apóstolos: ficam
apavorados pensando ser “um
fantasma”

- Jesus apresenta PROVAS de

sua identidade:
- Físicas:  mostra os pés e as

mãos… come com eles…
- Bíblicas:  abre as inteligências

para compreenderem as Escritu-
ras: Jesus devia padecer e res-
suscitar…

- Aponta a MISSÃO: “Vós sereis
minhas testemunhas”

Ser testemunha é conhecer,
viver e anunciar a mensagem de
amor, que Cristo trouxe. Cristo
continuará vivo na Igreja, através
deles.

Assim na 1a Leitura , vemos São
Pedro, cumprindo essa Missão:

- ANUNCIANDO  com coragem o
Cristo Ressuscitado diante do
povo: “O Cristo, que vós matastes,
Deus o ressuscitou dos mortos. E
disso nós somos testemunhas...”

Por isso, é ne-..(continua pág. 4)

Continuação da 1.ª página nidade, sempre que encontramos
a sua palavra, ele está entre nós.
Aos poucos os nossos olhos vão-
se abrindo e nós vamos desco-
brindo que,  quem morre com ele,
com ele entra na plenitude da vida
de Deus.

 ELEMENTOS IMPORTANTES,
que o texto nos apresenta:

1. Os discípulos descobriram a
presença de Jesus, vivo e ressus-
citado, no meio da sua COMUNI-
DADE.  Cristo continua a ser o cen-
tro, onde a comunidade se cons-
trói e se articula.

2. Esse Jesus ressuscitado NÂO
DESAPARECEU  da nossa vida,
nem da vida da Comunidade.

3. AS DÚVIDAS  dos discípulos
mostram a dificuldade que eles
sentiram em percorrer o caminho
da fé, até o encontro pessoal com
o Senhor ressuscitado. Longa ca-
minhada de amadurecer a fé.

4.  A comunidade deve reunir-se
com Jesus ressuscitado  para es-
cutar a Palavra, que sempre ilumi-
na a nossa vida e nos ajuda a des-
cobrir os caminhos de Deus na
história.

5. Viver e anunciar essa novida-
de é a missão da comunidade
eclesial, que vive do amor e da
presença do Senhor em seu meio.

O que pretendemos teste-
munhar  durante esta semana?.



3

12

 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 28: S. Torcato , às 18h45:
terço; às 19h00:  Eucaristia por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Bernardina Alves Lomba m.c.

sobrinha Valentina
5.ª F - 30: às 18h45:  na Rateira ,

terço; às 19h00, por:
- Pais (Manuel e Marta) de Ana

Paula Fangueirinho
- Rui Filipe G. Faria  m.c. tia Alice
Sábado – 02:   Às 19h15 por:
- Aniv. José Joaquim Boucinha

m.c. filha Augusta
- Aniv. João S. Garrido m.c. Isabel
- Aniv. Artur Serra  m.c. viúva
- Ao S.C.Jesus (da 1.ª 6.ª feira)

m.c. Associação
Domingo – 03:   Às 9h15  por:
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.

Confraria do Senhor
Com   Adoração e Procissão das

crianças da Catequese (dia da mãe)

 Servir altar 02/03 Maio
 Sábado - 02: acólitos:  grupo

4 + 2 do 6.º ano. Leitores:  João
Peão, Ângela Faria e Lionel Vale
Domingo- 03:  Às 9h15:  Acó-

litos: André e Sara Garrido
Leitores: Mães (catequese)

Cobrança dos anuais do
Coração de Jesus

Já desde há muito que estão em
cobrança os anuais do S. C. Jesus
(Apostolado da Oração). Todos são
irmãos do Coração de Jesus e é a

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 27: às 18h45: terço; às
19h00: por

- Rosa e Ana Couto  m.c. Lucinda
Marques Dias

- Joaquina Fangueirinho e
Laurentina Norelho  m.c. Celeste

4.ª F- 29: às 18h45:  terço; às
19h00:  Eucaristia por:

- Aniv. António P.  N. Faria  m.c.
filha Alice

- Aniv. Leonor Bandeira  m.c. mãe
6.ª F- 01:  às 18h45:  terço; às

19h00:  Eucaristia por:
- Ao S. C. Jesus  1.ª sexta-feira
- Aniv. Valentina Gomes Jesus

m.c. filha Palmira
Às 21h00: 2.ª semana do CPM

no auditório em Palmeira
Sábado – 02:   Às  18h00: Eu-

caristia por:
- Aniv. Joaquim Boucinha  m.c.

filho Fernando
- Aniv.José Olímpio Cardoso

m.c. filho António
- Aniv. Eduardo Monteiro  m. filha
Domingo – 03:  Às 8h00 por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Às 18h30: Mês de Maria; às

19h00: Eucaristia dedicada pela
Catequese às mães e pelo Povo

Servir altar 02/03 Maio
 Sábado- 02: Às 18h00: acólitos:
Grupo n.º 7 do 10.º ano + 2 do 6.º
ano (da Palmira); Leitores: Liliana
Monte, José Silva Matos, Ivone.
Domingo- 03:   Às  8h00:  leitores:

Maria Afonso, José Pereira Venda e
Marlene Quinta; Às 19h00: Mães

Dia da Mãe
Até pelo facto de ser celebrado em
Maio, mês tradicionalmente dedicado
a Nossa Senhora, a melhor de todas
as Mães, este dia dedicado à nossa
mãe terrena é celebrado com garnde
entusiasmo e esplendor.
Também as duas comunidades paro-
quiais, Curvos e Palmeira, o vão assi-
nalar convenientemente, sobretudo
através da Catequese, nas Eucaris-
tias para o efeito e, em Palmeira,
numa sessão solene no auditório que
dedicaremos às mães. O melhor pre-
sente que lhe podemos entregar é o
nosso amor de filhos, já que o melhor
que lhe podemos pedir é que saibam
ser mãe a tempo inteiro. Parabéns.

Programa
(Reunião catequistas em 21/03/2009)
Às 15h30:  no auditório: Conferência:
"O papel da mãe na educação dos
filhos". Ou, em alternativa, passagem
dum filme.
- De seguida:  lanche (das 17 às
18h00). O Bar funcionará com con-
dimentos, salgadinhos e bebidas,
trazidos pelas mães
- Às 19h00:  Eucaristia cantada pelas
mães no CORO: ensaio às 18h30
Pede-se às mães para trazerem
os tais salgadinhos e bebidas
para o lanche     Continua pág. 3

E

  2

única bandeira que vai sempre nos
funerais, mesmo que outras não vão,
se não forem associados das
Confrarias.

Para pagamento dos anuais devem-
se dirigir ao Sr. António Dias da Cruz
("Questina"), dado o mesmo não andar
pelas portas na cobrança.

Procissões de velas
É costume terminarmos o mês de

Maria sempre com uma procissão de
velas.

Em Curvos é quase sempre no último
sábado de Maio, enquanto que em
Palmeira é sempre no domingo.

Em Curvos, a procissão tem como
termo o largo e Capela da Rateira, ainda
que diversificada por itinerários dife-
rentes. Em Palmeira, já há bastantes
anos que dividimos a freguesia em 4
itinerários que se vão repetindo de 4 em
4 anos. Vou lembrar só os últimos 5:

- Em 2004:  Igreja, Terroso, Eira d'Ana
N, rua prof.ª Samarina, Rio do Eido,
Faro, Igreja

- Em 2005:  Igreja, Susão, por Santa
Baia e estufas, Agra

- Em 2006:  lugar de Faro (junto a
Goios) terminando em S. António.

- Em 2007:  saiu da Casa do Sr. Vilar,
Eira d'Ana S, Carlos Vila Chã, Santo
António e Igreja

- Em 2008:  saiu de Terroso, da Casa
do Casal Figueiredo, casa Capela,
Samarina, Rio do Eido, Igreja

Pelo que, este ano (2009) iremos
para Santa Baia e Susão, num percurso
que será pormenorizado brevemente.


