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N.º  1009 – Semanas de  15 a 21 de Março  de 2010

4.º Domingo da Quaresma - Ano C

E a Liturgia deste 4.º domingo faz
esse convite.

Deus deseja a felicidade e a salvação
de todos os seus filhos, mes-mo
quando, pelo pecado, se afastam
dele...

As leituras falam dessa recon-
ciliação proposta por Deus, como
abandono de um passado de escra-
vidão e morte e como início de um
futuro de vida nova.

Assim, na 1ª Leitura Deus reconcilia-
se com o seu Povo. Israel celebra pela
1ª vez a Páscoa na Terra Prometida.

Antes, os nascidos no deserto, ainda
não circuncidados, devem pas-sar pela
circuncisão, como sinal da Aliança e
de pertença ao Povo eleito. Assim
todos poderiam celebrar a Páscoa,
como início de uma vida nova.

Na Quaresma também somos con-
vidados a reconciliar-nos com Deus,
pôr fim à etapa da escravidão e do de-
serto, a fim de passar à vida da Liber-
dade.

A partir dessa “circuncisão do
coração” podemos celebrar de verdade
a Vida nova, a Ressurreição.

A 2ª Leitura é um Hino que enal-tece
a Misericórdia de Deus, que nos deu
a vida em Cristo e recomenda:  “Deixai-
vos reconciliar com Deus”.

Ser cristão é aceitar essa Recon-
ciliação com Deus, em Cristo. A co-
munhão com Deus exige a recon-
ciliação com os outros irmãos.

No Evangelho,  o Pai reconciliou-
se com o filho  e convidou os filhos  a
reconciliarem-se entre eles.

Um grupo de fariseus e escribas
criticava Jesus, pela atenção especial
que dava aos marginalizados,  muitas
vezes tidos  como “pecadores pela so-
ciedade de então.

Jesus responde com três parábolas
(Ovelha, Moeda e Filho Pródigo), que
revelam a grande bondade e mise-
ricórdia de Deus,  que sai à procura
do perdido....

A Parábola do..(continua na pág. 4)

Continuação da 1.ª página
... Pai Misericordioso  (ou do Filho

Pródigo) narra 2 cenas: o Filho mais
novo e o Filho mais velho , unidas
pela acção do Pai, que é o centro
do relato:

- O Filho mais novo , numa atitu-
de de orgulho e de desprezo...,
afastou-se do Pai, da família e da
comunidade...renunciou à sua po-
sição de filho e foi “para longe”...
Sonhou sua felicidade com uma vida
de independência e de liberdade, e
voltou espoliado, esfarrapado, faminto
e sem dignidade..“Longe”  da casa
do Pai, não encontrou a felicidade
desejada.  A fome fez ter saudades
da casa do Pai e a lembrança da
bondade do Pai animou-o a voltar...

O Filho mais velho  é um “bom
filho”, sóbrio, obediente e trabalha-
dor...mas não é um bom irmão . Não
aceita a volta do irmão, nem mesmo
o amor do Pai, que o acolheu...

O Pai é o personagem central: sai
ao encontro dos dois filhos:

- Corre  “movido de compaixão” ao
encontro do Filho mais novo...   abra-
ça-o... beija-o... Manda buscar roupa,
calçado, o anel,  para que o filho seja
restituído à sua dignidade de filho. E
faz uma  Festa  para celebrar na ale-
gria a sua volta...

- VAI também ao encontro do Fi-
lho mais velho.. . Suplica-lhe que
entre... convida-o para a festa... para
a alegria...

Podemos abandonar a nossa
dignidade de filhos. Deus não
abandona a sua missão de Pai .
Deus sai à procura dos perdidos e
festeja porque são resgatados...A
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acção do Pai reflecte a atitude de
Jesus e deve ser também a nossa.

Quem é esse jovem,  que num
desejo de liberdade e felicidade, vai
longe do pai, da família, da comunidade
e de Deus...e quando sente o vazio
em que se encontra,  começa a sentir
saudades da casa do pai?

Quem é esse irmão mais velho,
“bom praticante”, mas mau irmão, que
não se alegra com o retorno do irmão
arrependido, e até tenta impedir a volta
de quem se desgarrou na vida?

Quantos filhos pródigos continuam
ainda hoje pródigos, perdidos, longe
da casa do Pai... porque não há quem
acredite neles e vá ao seu encontro,
ajudando-os a descobrirem os valores
da vida e da fé...

Talvez sejamos um pouco dos
dois:  todos temos um pouco do peca-
do do mais novo e da intransigência
do mais velho.

 O Evangelho de hoje  convida-
nos a imitar o gesto do Pai:

- Respeitando a liberdade e as
decisões dos seus filhos...

- Amando e esperando os dois.
- Preparado para abraçar os filhos

que retornam..
- Acolhendo-os com amor e

reintegrando-os na sua família.
- Fazendo festa pela sua volta...
Acolhendo os apelos de conversão

da Quaresma e da Palavra de Deus,
teremos sempre um verdadeiro
banquete para celebrar na alegria a
volta ao Pai e à comunidade dos filhos
pródigos que estavam perdidos, e que
voltaram à vida...
...pela Bondade de Deus e pelo
Acolhimento dos irmãos.

       Quaresma, apelo forte à Reconciliação
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12Intenções de Missas
2.ª F- 15: às 18h00:  terço; às

18h20:  Eucaristia por:
- 7.º dia por Augusto Nor. Lomba
- José Manuel Vila Chã  m.c. filhos

 4.ª F- 17: às 18h00 : terço; às 18h20
- Aniv. Armando Rodrigues Torres

m.c. filha Arlete
- Pai (Maria Emília) de Maria Paz
6.ª F- 19: às 18h00:  terço e Via-

Sacra; às 18h20:  Eucaristia por:
- Aniv. Maria Carmo Martins Cabrita

m.c. filha Deolinda
- Aniv. Balbina Alves Chaves  m.c.

sobrinha Conceição
- Pais (Joaquim e Maria José) de

Joaquim Rosa
Sábado – 20: Às 17h00:
- Aniv. Isidro M. Oliveira  m.c Teresa
- Sogros (Alexandrino e Maria) de

António Dias
Domingo – 21:  Às 8h00:  Povo
Às 11h por:
- Santíssimo 3.º  dom. m. Confraria

 Servir altar 20 /21 de Março
Sábado 20: Grupo Samuel:

acólitos: 7.º ano, da Catequista
Cristina Faria) Leitores: 10.º (Cateq.
Paula Ruivo)
Domingo- 21:   Às 8h00:  Leitores :
Teresa, Sargento e Rosa Martins
Salmista: 5 ;
Às 11h00:  Voluntários; Salmista: 1

Limpar Portugal
A iniciativa "Limpar Portugal"

realiza-se no proximo dia 20 de
Março. Este projecto, de dimensão
nacional, tem como objectivo juntar
o maior número de pessoas por
concelho ou por zona geográfica,
para que todos possam, durante o
dia 20 de Março, fazer algo de útil

por nós e pelo ambiente, e acima de tudo
pelas gerações vindouras.

No nosso concelho já se contam com
cerca de 150 voluntários que se dispo-
nibilizaram desde logo a limpar as  flo-
restas e praias do nosso concelho. Eu
sou uma dessas 150 pessoas.

Peço a colaboração à comunidade para
que adira à iniciativa, ou então, caso sai-
bam da existencia de alguns pontos de
lixo da freguesia que estejam a poluir o
local onde se encontram, os divulguem
em  www.limparportugal.org ou enviem
para Ana Margarida Afonso, via email
guida_afonso@hotmail.com dizendo
onde se encontram e o que lá podemos
encontrar.

Desde já, agradeço a colaboração e
espero que nesse dia haja bastantes
voluntários da nossa freguesia.

 Assina:  Ana Margarida Afonso, via
Email.
A propósito:  Limpar Portugal?
Sim, senhores. Não apenas nas flo-
restas mas nas diversas manifestações
da nossa vida colectiva. Não somente
em 20 de Março mas a começar já, e
sempre. Há aspectos em que Portugal
necessita de uma limpeza de alto a
baixo. De uma completa barrela.
Exista a coragem para a fazer. (Diário
do Minho 11/02/2010)

Mineiro Óscar Costa
Encarrega-se da abertura, afundamento

e limpeza de Poços e Minas de água.
Outros serviços:  reparação de

galerias e linhas de água, rebentamento
de Pedra e Betão, abertura de Valas e
Caixas, serviços de Compressor,
demolições. Telm:  968 067 821 ou Fax:
227 650 149. Licenciado pela CCDRN,
através do alvará n.º 72/PCAS/2008
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 16: na Capela Rateira: às
18h00: terço e às 18h20 Eu-caristia
por:
- José Miranda e Rosa Lima  m.c.
António F. Cruz
- Pais (José/Emilia) Ana Lima Matos
5.ª F - 18: na Igreja, às 17h50: terço
e Via Sacra ; às 18h30 por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Martine Meyer  m.c. filha Stephanie
 Sábado – 20:   Às 18h15:
- Aniv. Francisco José Sobreiro  m.c.
irmã Ana Maria
- Aniv. Adelino Alves Pereira  m.c.
enteada Anabela
- Aniv. José da Cunha e esposa
(Matilde)  m.c. Emília Miranda
Domingo – 21:   Às 9h30 :
- Padre Ângelo F. Venda  m.c.
afilhada
- Manuel Alves Lima  m.c. viúva

Servir altar 20 /21 de Março
Sábado- 20:  às 18h15: acólitos do

Grupo Samuel (Catequista Carlos
Ermida):  Leitores:  todo 10.º ano

Domingo- 21: Às 9h30:
Acólitos: Glória e Juliana; Leitores:

Elisa, Alberto e Adosinda

 Retiro para Adolescentes

do Crisma
1. O retiro começa  às 21h00 de

sexta-feira, pelo que já devem ir jan-
tados, e termina no domingo, depois
do almoço, na Igreja das Marinhas
para a procissão Eucarística de
Marinhas para Vila Chã, com convívio
e lanche no Salão de Vila Chá, onde
poderão (e deverão) estar os pais, que

deverão levar o lanche.
2. Devem levar a Bíblia  e o neces-

sário para a sua higiene pessoal.
3. Será proibido o uso de com-

put ador , aparelhos de música ou
consolas de jogos.

4. Durante o retiro, o uso do telemóvel
deverá ser o estritamente necessário.
Por isso , eles terão os telemóveis des-
ligados durante as actividades. Os pais
podem contactá-los directamente entre
as 13h30 e as 14h30  (hora do almoço)
e e as 20h30 e 21h00  (hora do jantar9.
Fora dessas horas podem apenas
contactar um dos seguintes número:

P. Delfim  962601317
Catequista : 960131717
P. Martins  933438412
5. Os transportes  serão da respon-

sabilidade dos familiares ou, para quem
precisar e devem comunicar, por parte
da paróquia.

Lausperenes Paroquiais rotativos..
Algumas datas para as procissões dos

domingos mais próximos:
Este domingo, dia 14 de Março:

procissão de S. Bartolomeu do Mar
para 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.

Paróquia de Curvos


