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N.º  1010 – Semanas de  22 a 28 de Março  de 2010

5.º Domingo da Quaresma - Ano C

A Liturgia de hoje lembra-nos que a
Quaresma não é um tempo para atirar
pedras, mas para construir a fraterni-
dade.

O problema do mal e do pecado não
se resolve com o castigo e a into-
lerância, mas pelo amor e a mise-
ricórdia.

Assim o diz Isaías que anuncia a
libertação do exílio e o retorno a Israel
como um novo Êxodo para a Terra
Prometida. (Is 43,16-21)

Esse “caminho” é imagem de outra
libertação, que Deus nos convida a
fazer na Quaresma e  que também nos
levará à Terra Prometida, onde corre a
vida nova.

Quais são as escravidões  que impe-
dem, hoje, a liberdade e a vida? O que
nos mantém ainda alienados, presos
e escravos?

São Paulo afirma que a única coisa
que lhe interessa é conhecer Jesus
Cristo. Tudo o resto é Lixo. (Fl 3,8-14)

Qual é o lixo que me impede de

nascer com Cristo para a vida nova?
No Evangelho  temos uma como-

vente cena da vida de Jesus, diante
de uma Mulher Pecadora.

No domingo passado, com a
Parábola do Filho Pródigo, Jesus
mostrou-nos o amor misericordioso de
Deus. Hoje, Ele dá o exemplo, pas-
sando das palavras aos actos...

Jesus ensinava no templo. Os escri-
bas fiscalizavam o Mestre, buscando
pretextos para acusá-lo. Trouxeram
uma mulher surpreendida em pecado
de adultério e, segundo a lei de Moi-
sés, tais pessoas deviam ser ape-
drejadas.

Aproveitaram a situação, para dei-
xar Cristo numa situação embara-
çosa: “Mestre, que vamos fazer desta
mulher? Perdoá-la ou apedrejá-la,
como manda a nossa lei?”

Para os escribas e fariseus, era uma
oportunidade para testar a fidelidade
de Jesus às exigências da Lei.

Para Jesus,....(continua na pág. 4)

Continuação da 1.ª página
... foi uma oportunidade para revelar
a atitude de Deus frente ao pecado e
ao pecador.

Jesus sabia que era apenas um
pretexto para incriminá-lo, por isso
não respondeu e ficou rabiscando no
chão.

Diante da insistência dos acusa-
dores, ele levantou-se e desafiou-os:

“Quem não tiver pecado, atire a
primeira pedra...”

E, inclinando-se de novo, continuou
a escrever no chão. Não sabemos o
quê.

Segundo uma tradição, Jesus es-
crevia os pecados de cada um.

E então aqueles “cumpridores” da
lei, envergonhados, foram saindo um
a um, começando pelos mais velhos..

Só ficaram no pátio do templo a
mulher, os discípulos e ele, Jesus...

Então Jesus perguntou: “Mulher,
ninguém te condenou? Nem eu te
condeno...  Vai e não peques mais...”

A mulher não tinha manifestado
nenhum sinal de arrependimento.
Mesmo assim, Jesus convida-a a
seguir um caminho novo de liberdade
e paz.

Jesus reprova o pecado, mas não
condena a pecadora.

Mostra que o importante é a conver-
são das pessoas, não sua condena-
ção.

E ainda hoje, no Sacramento da
Reconciliação , Deus continua a
dizer-nos:

“Os teus pecados estão perdoados.
Vai em paz e não peques mais...”
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No episódio, Jesus mostra:
Uma imagem de Deus : o rosto

misericordioso de Deus.
Um Deus  que é mais misericórdia,

do que justiça.
Não quer a morte do pecador, mas a

sua plena libertação.
 A força de Deus não está no

castigo, mas no Amor.
Um “não” à Hipocrisia fiscalizado-

ra dos escribas , de ontem e de hoje...
 Ainda hoje a intransigência fala mais

forte do que o amor.   Mata-se, oprime-
se, escraviza-se em nome de Deus.

Todos somos pecadores e não
temos o direito de condenar, de nos
tornar fiscais dos outros...

Nesta caminhada quaresmal, Deus
convida-nos a despir as roupagens da
hipocrisia para vestir as do amor.

Um Apelo:
- Não devemos discriminar e conde-

nar a gente caída à beira do caminho.
Eles não precisam de juizes... mas de
salvadores...Qual é a nossa atitude,
diante dessas pessoas?

A de Cristo?  Ele teve “compaixão e
compreensão...”Ele não aprovou o pe-
cado... mas não condenou a pesso-
a....“Eu também não te condeno... Vai
e não peques mais...”

Ou a dos escribas?  (com Pedras
nas mãos... ou melhor na língua...)

Em Nossas comunidades, há ainda
hoje pessoas, que continuam atirando
pedras?  E o que Cristo poderia estar
rabiscando hoje, de nós, no chão?

Poderíamos enfrentar o desafio de
Cristo: “Quem não tiver pecado pode
atirar a primeira pedra?”

      Pedras nas mãos ou... melhor...na língua
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12Intenções de Missas
2.ª F- 22: às 18h00:  terço; às

18h15:  Eucaristia por:
- Aniv. António Alves Santos  m.c.

filho José António e
- Isaura C. Bandeira  m. Conceição

  4.ª F- 24: às 18h00 : terço; às 18h15
- Pais (José/Maria) Rosária Neves
- Pais (António e Margarida) de

Rosa Coxo
6.ª F- 26: às 17h50:  terço e Via-

Sacra; às 18h15:  Eucaristia por:
- Aniv. Paulo I. Silva Filipe  m. pai
- Aniv. Avós (Rosa e João) de

António Laranjeira
Sábado – 27:
Às 17h00: Via-Sacra  na Igreja,

feita pela Catequese
- Às 18h00:  Eucaristia
- Aniv. Ana Gomes Miranda  m.c.

sobinha Amélia
- Aniv. M.ª Ch.Miranda  m.c. Fátima
Atenção: muda a hora de hoje para

amanhã, mas nós, por conveniência
da Catequese, mudámos já a
Eucaristia de hoje para a hora nova
e de verão (18h)

Domingo – 28:  Às 8h00:  Povo
Às 11h por: - Avós (António/Ana)

de Amélia Martins - Pais (Inácio e
Celeste) de Amélia Venda

Atenção: recepção do Santíssimo,
de Vila Chã para Curvos, junto XPZ

 Servir altar 27 /28 de Março
Sábado 27: Grupo Malaquias:

acólitos: 7.º ano, da Catequista
Carla Pimenta) Leitores: 9.º Ano
(Cateq. Natália); Domingo- 28:   Às
8h00:  Leitores : Maria Afonso,
Armindo e Celina Salmista: 2 ;
Às 11h00:  Paua Maciel, Cabo Lima
e Sandra Correia; Salmista: 3

Páscoa e Visita Pascal
Vamos manter a tradição. Para além dos
números alusivos à vivência da Páscoa e
Semana que a antecede (Semana Santa)
teremos a Visita Pascal, a começar às
14h00 de domingo, por 5 cruzes, assim
distribuidas:
1. Saída da Igreja , em direcção a Santa
Baia, Susão e Pego, acabando cerca das
19h00 na casa do Sr. António Carvalhinho.
2. Saída da Igreja , visitando as Ruas de
Cucos, até à casa do Sr. David Maciel, 1.º
de Maio, Rio do Eido, até à ETAR,
Passadiço, Velascas, Travessa de S.
António, terminando no Cabo Lima .
3. Começa no extremo com Marinhas , às
14h00, virá a fazer todo o Sopé de Faro,
Descobrimentos, Camões, Neca da Lima,
Praceta 19 de Agosto, Habitação Social,
Loteamento de S. António, 13 de Junho e
Travessa, Rua de S. António, Rua Carlos
Vila Chã, Rua Losa Faria, terminando no
Sr. Carlos Faria
4. Começa em T erroso  (loteamento
Caraminola), Rua dos Combatentes, Rua
da Lagoa, Rua Prof.ª Samarina, Valentim
Ribeiro, Rua 25 de Abril até Neca Alves,
Estrada Nacional, Jardim, (onde termina)
5. Começa às 14h00 na Zona da Bouça
do Abade , todo Eira d'Ana (estrada dum
lado e de outro até aos cafés), terminando
na Laura Neves ou à beira).
Às 19h00 deverá estar tudo concluído.
Assim não haverá confusão nos lugares,
pois todas as cruzes têm a sua área de
visitadores bem definidas. Assim, todo o
Barral será visitado por uma só Cruz  (a n.º
3). Serve de orientação, o seu controlo.
Os presidentes dos compassos serão
sorteados antes de sairem.

Lausperene:  este domingo, dia 21
de Março:  procissão de Marinhas para
Vila Chã, por Abelheira acima; passa-
gem de testemunho junto ao viaduto
da A28.
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 23: na Capela S. Torcato:
às 7,30 h da manhã: Eucaristia
por:
- Almas Purgatório  m.c. Associação
- Manuel Silva  m.c. António Cruz
5.ª F - 25: na Igreja, às 17h50: terço
e Via Sacra ; às 18h30 por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- 30.º dia por António Barbosa de
Jesus  m.c. Associação
 Sábado – 27:   Às 18h15:
- Padre Ângelo Faria da Venda  m.c.
António Cruz
- Adão Boaventura  m.c. viúva
Domingo – 28:   Às 9h30 :
- Maria Fernandes do Vale  m.c.
pessoa amiga
- Martine Meyer  m.c. filha

Servir altar 27 /28 de Março
Sábado- 27:  às 18h15: acólitos do

Grupo Caím (Catequista Filipa):
Leitores:  todo 10.º ano

Domingo- 28: Às 9h30:
Acólitos: Voluntários; Leitores:

Manuela, Rui Manuela

 Programa do Lausperene
 (28 de Março a 2 de Abril)

Domingo, dia 28: às 16h00,
recepção ao Santíssimo em
Procissão, vindo de Vila Chã, junto à
XPZ, seguindo pelo caminhoflorestal
que dá acesso a Vila Nova, procissão
até à Igreja de Curvos, onde à
chegada haverá pequena Adoração e
Bênção. Todos os paroquianos e
Movimentois da Paróquia devem ir até
ao local de recepção.

- Dias 29 de Março a 1 de Abril

(inclusivé), o programa será este:
17h00 Adoração, 18h15: procissão à
volta da Igreja e Eucaristia. No dia 31
(4.ª feira) haverá um programa
especial,  com Confissões das 17h00
às 19h15 , Eucaristia às 19h30  com
Adoração à Taizé, pelos Jovens , das
20h15 às 21h15. A esta hora (21h15)
sairá uma Via-Sacra Eucarística até
à Capela de S. T orcato , onde à
chegada haverá Sermão no largo da
Capela.Este é assim o dia dedicado
aos Jovens  (não apenas ao Grupo de
Jovens)

No dia seguinte (5.ª feira Santa)  para
além da Adoração das 16h00 às 19h30,
haverá a Comunhão Pascal  na
Eucaristia dessa hora.

Todos podem conferir este programa
nas casas comerciais e lugares públicos
da Freguesia, onde estão afixados.

Colectas de Fevereiro
(Curvos)

Dia 7 Fevereiro: 275,09•; Dia 14 Fe-
vereiro: 99,12•; Dia 21 Fevereiro: 165•;
Dia 28 Fevereiro: 214,99•; Sagrada
Família: 115,80•; Total: 870•

Visita Pascal
À semelhança dos anos anteriores,

vamos manter a tradição de visitar as
casas da freguesia, começando com
uma só cruz da parte de manhã,
interropendo por volta das 12h30 cerca
de 3/4 de hora, para terminar por volta
das 19h30.

Serão visitadores uma simpática
equipa de pessoas, chefiados pelo Casal
Natália Branco Ribeiro  (catequista) e
marido Aires Gomes Ribeiro.

Paróquia de Curvos


