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N.º  1008 – Semanas de  8 a 14 de Março  de 2010

3.º Domingo da Quaresma - Ano C

A Liturgia do 3o domingo da Qua-
resma  é um forte apelo à Conversão.

Conversão é um longo processo de
renovação em que nos devemos des-
fazer de uma porção de coisas, para
tornar possível em nós a “libertação”.

Devemos tirar as cómodas sandálias
que calçamos,  para pisar com mais
segurança os caminhos sagrados do
Senhor...

A 1a Leitura  narra a Vocação de
Moisés.

- Inicialmente, Deus manifesta-se na
sarça ardente e manda tirar as san-
dálias.  Deve pisar o pó de onde veio.
Sua grandeza vem de Deus e não de
si mesmo.

- Depois, confia a Moisés a missão
de libertar o seu povo. Assim começa
a longa marcha dos hebreus através
do deserto. O Deserto foi o tempo e o
local de uma longa Quaresma,  onde
Deus purificou o seu povo dos
costumes pagãos e  o conduziu a uma
religião mais pura e à posse da Terra

Prometida...
O Êxodo do Povo de Deus é figura

do caminho de conversão, que o cris-
tão é chamado a realizar, de modo
especial na Quaresma. O Deus liber-
tador exige de nós uma luta perma-
nente contra tudo aquilo que nos es-
craviza e que impede a manifestação
da vida plena.

Na 2a Leitura , São Paulo recorda
os factos extraordinários realizados
por Deus no deserto em favor do seu
povo...e faz uma advertência contra a
falsa segurança religiosa deles:
Todos comeram o mesmo pão
espiritual (o maná)...beberam todos
a mesma bebida espiritual (água do
rochedo)...Mas nem todos assu-
miram a Aliança. Por isso foram
sepultados no deserto, não entra-
ram na Terra prometida”.  (1Cor 10,
1-6.1-12)

A verdadeira vivência cristã não é
apenas a participação regular nos sa-
cramentos,...(continua na página 4)

Continuação da 1.ª página
... mas uma vida de comunhão com

Deus, que se transforma em gestos
de amor e partilha com os irmãos.

O Evangelho  é um forte apelo à
Conversão . (Lc 13,1-9)

O Texto fala de dois acontecimen-
tos trágicos daqueles dias: a ma-
tança de Pilatos... e a queda da torre
de Siloé: 18 mortos.

Jesus não concorda que a des-
graça é sinal do castigo de Deus, pelo
contrário, é um apelo de conversão
aos sobreviventes: “pensais que eles
eram mais pecadores do que vós?”
Se não vos converterdes, morrereis
todos do mesmo modo...”

Rejeitar a acção salvadora de Deus,
oferecida em Jesus é pior que um
desastre.

 E com a parábola da Figueira esté-
ril, Jesus ilustra  a resistência de Isra-
el à conversão pondo em destaque a
bondade e a paciência de Deus,  dis-
posto a esperar mas não indefi-
nidamente: “Senhor, deixa ainda este
ano. Vou cavar em volta dela e colo-
car adubo...Talvez depois disso,
venha a dar frutos...”

Esse Servo é Jesus , que pede uma
nova chance para o seu povo, saben-
do que o Pai é bondoso e cheio de
amor.

Conversão  não é apenas uma pe-
nitência externa, ou um simples arre-
pendimento dos pecados. É um convi-
te à mudança de vida, de menta-
lidade, de atitudes, de forma que
Deus e os seus valores passem a
estar em primeiro lugar.
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Quem é essa figueira?
Somos todos nós, a nossa família,

a Igreja, a sociedade. Os frutos são
as boas acções que realizamos.

- Há cristãos  que foram educados
na fé do evangelho. Receberam dos
pais, da escola e da comunidade uma
boa educação na fé.  E depois...
nenhum fruto...

- Há famílias  que têm tudo para ser
fermento no meio de outras famílias,
para actuar na Igreja e na sociedade,
pois receberam muitos talentos. Mas
onde estão os frutos?

- Há grupos  de cristãos, movimen-
tos e comunidades, que há anos são
privilegiados com encontros, celebra-
ções, missas, cursos...e nada de
frutos...

- Há cristãos que até participam
assiduamente na igreja, mas nunca se
comprometem com pastorais, com
grupos de reflexão e outros serviços
da comunidade...São figueiras estéreis
que estão tomando o lugar de outras...

Resumindo:  a Liturgia de hoje é:
- Um forte apelo à conversão,  que

se manifesta através de boas obras,
que correspondem ao amor generoso
do Pai.

- Uma advertência:  Deus é paci-
ente e generoso em esperar. Mas a
espera de Deus tem um limite...Será
que não estamos já esgotando a pa-
ciência de Deus?  Quais são as san-
dálias que devemos tirar de nossos
pés, para ser possível esse caminho
sagrado da Conversão e assim
produzir os frutos esperados por Deus?

       Que sandálias devo calçar para seguir até Deus?
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12Intenções de Missas
2.ª F- 08: às 18h00:  terço; às

18h20:  Eucaristia por:
- António Lima Lomba  m.c. filhos
- Joaquim Gonçalves Chaves Dias

e seus pais (José e Maria)  m.c.
Maria Amélia F. Venda
 4.ª F- 10: às 18h00 : terço; às 18h20

- Manuel Santos Portela  m.c. viúva
- Pais (José e Isaltina) de Maria

Fernandes Garrido
6.ª F- 12: às 18h00:  terço e Via-

Sacra; às 18h20:  Eucaristia por:
- Pais (Manuel e Valentina) de

Palmira Jesus Lima
- Maria José Bandeira  m.c.

Conceição Miranda
Sábado – 13: Às 17h00:
- Laurentino Rosa e filho João

Paulo  m.c. Lurdes Pimenta
- Pais (Manuel/Maria) Deolinda Sá
Domingo – 14:  Às 8h00:  Povo
Às 11h por:
- Pais (António e Alzira) de Arménio

Pedrosa Gomes
- Rui Filipe Rocha  m.c. Almerinda

Servir altar 13 /14 de Março
Sábado 13: Grupo Caim: acóli-

tos: 8.º ano, da Catequista Arminda
Leitores: 10.º (Cateq. Paula Ruivo)
Domingo- 14:   Às 8h00:  Leitores :
Susana Marques, José Per. Venda
e Maria Afonso Salmista: 3 ;
Às 11h00:  Paula Maciel, Silva Matos
e Sónia Nogueira; Salmista: 4

Confissões Quaresmais
Devido ao Lausperene que teremos,
com início no dia 11 (domingo de
Pascoela), vindo de Curvos para Pal-
meira, as Confissões Pascais de
2010, nesta freguesia, serão no dia

10 de Abril, sábado a seguir à Páscoa,
a fim de possibilitar boa vivência da
Semana em que temos o Senhor em
Lausperene.
O facto de serem depois da Páscoa não
interessa muito, pois estamos ainda em
Tempo Pascal e teremos mais tempo
para viver essa reconciliação, sem pres-
sas de andar de lado para lado e com
confessores bastantes para o efeito.

Peregrinação à Terra Santa
Está praticamente fechado o número

de inscrições para viajar em finais de
Agosto até à Terra de Jesus, acom-
panhados do Pároco, numa iniciativa que
visa celebrar o Ano Sacerdotal e con-
tactar "in loco" com terras que sabemos
da Bíblia, neste ano dedicado à Palavra.

O número de 50 inscrições está pra-
ticamente assegurado, com pessoal de
várias paróquias sobretudo de Palmeira
e Curvos, tendo também um ou outro de
Vila Chã, Marinhas, Esposende, Fonte
Boa, Forjães e Gandra.

Ainda posso aceitar alguém até às 55
inscrições. Vai ser bom e agradável.

O IRS, o CICS e o
Centro Social de Curvos

Não esqueças de, ao preencher o IRS
pôr a cruzinha, destinando 0,5% do
resultado final para uma destas
instituições: CICS – Centro de Inter-
venção Cultural de Palmeira de Faro
e o Centro Social Paróquia Curvos ..

Apela-se à  colaboração de todos os
que preenchem o IRS,  colocando no
seu impresso de IRS a cruzinha  e o nº
contribuinte  (do CICS 501914773) ou
do Centro Social da Paróquia de
Curvos,  (502622393) . Em nada serão
prejudicados.
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 09: na Capela S. Torcato:
às 18h00: terço e às 18h20 Eu-
caristia por:
- Aniv. Moisés R. Martins  m.c. Mário
- Aniv. Maria Santos  m. filho Rosendo
5.ª F - 11: na Igreja, às 17h50: terço
e Via Sacra ; às 18h30 por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Alfredo Engrácia e Maria Alves Igreja
m.c. Maria José (terminou por 2009)
 Sábado – 13:   Às 18h15:
- Por Palmira Barbosa  m.c. amiga
- Carlos Ribeiro e José Miranda  m.c.
António Cruz
Domingo – 14:   Às 9h30 :
- Adão Boaventura  m.c. viúva
- Maria Fernandes Vale  m.c. pessoa
amiga (a pedido de Idalina Santos)

Servir altar 13 /14 de Março
Sábado- 13:  às 18h15: acólitos

do  Grupo Natanael:  Leitores:  todo
10.º ano

Domingo- 14: Às 9h30:
Acólitos: Grupo de Jovens META;

Leitores:  Licínia Martins, António Sá
e Céu Afonso

 Retiro para Adolescentes

do Crisma
Avisam-se todos os adolescentes

do 10.º ano, que se preparam para
receber o Crisma, que deverão
inscrever-se para tomar parte num
retiro de 2 dias, a decorrer no
Seminário da Silva, em Barcelos,
nos dias 30/04 a 02/05/2010.

A inscrição custará 50 euros, sendo
que a paróquia comparticipará 20
euros dessa quantia.

Tal quantia compreende 3 refeições de
sábado e 2 (duas) de domingo. A de
sexta-feira à noite será comida ainda em
sua casa. Esta participação será obri-
gatória, a menos que junto do pároco
se justifique outra coisa.  Para Curvos,
a data será de 19/03 a 21/03/2010.

Lausperenes Paroquiais rotativos..
Algumas datas para as procissões dos

domingos mais próximos:
Este domingo, dia 7 de Março:

procissão de Belinho  para S.
Bartolomeu do Mar;

Dia 14 de Março:  Mar/ Marinhas
Dia 21 de Março:  Marinhas/Vila Chã
Dia 28 de Março:  Vila Chã/ Curvos
Dia 11 de Abril:  Curvos/Palmeira
De referir que em todas as Paró-

quias  onde está o Sagrado Lausperene,
às 21horas de 5.ª feira, haverá sempre
uma Adoração aplicada pelos Sacer-
dotes e Vocações Sacerdotais.

Aos domingos a procissão de passa-
gem do testemunho para a paróquia
seguinte é sempre às 15h30, até que
mude a hora.

 Peditório para a Caritas
Neste fim-de-semana o nosso

ofertório das Missas, como já é habitual,
destina-se à Caritas.

Trata-se de uma instituição da Igreja
que ao longo do ano vai socorrendo os
mais necessitados entre nós, mas
também socorre em situações
anormais de dificuldade. Basta ver a
acção da Caritas, nos últimos dias, na
Ilha da Madeira, para onde seguiu já uma
nossa pequena ajuda e mais seguirá
ainda como partilha deste tempo da
Quaresma.

Paróquia de Curvos


