Continuação da Página 1
...da Cruz, como exaltação, como
fonte de vida e salvação para a
humanidade. (Jo 3,13-17)
Cristo interpreta o episódio da
serpente de bronze.
Como a serpente erguida por Moisés
no deserto, foi sinal de salvação,
assim Cristo levantado na cruz será
Sinal de salvação a todos os que nele
crerem.
A Cruz não é um amuleto que se
carrega ao pescoço para proteção nas
doenças ou desventuras; não é um
símbolo colocado no cimo das
montanhas para mostrar a conquista
do território, ou nas casas para indicar
a sacralidade do ambiente.
- É um Sinal: o ponto de referência
dos que têm fé e vêem nela a proposta de vida, feita por Cristo ressuscitado.
O olhar a Cristo crucificado revelanos o verdadeiro rosto de Deus e
convida-nos a deixar-nos envolver por
seu amor.
Descobriremos que Deus não é forte
e poderoso, mas frágil; não é vencedor,
mas derrotado; não é rico, mas
despojado de tudo; não é servi-do,
mas servidor dos homens; não faz o
que quer, deixa que os homens façam
dele o que querem. É fraco, vencido,
pobre, servo, humilhado... por amor...
Para nós, que significa a Cruz ?
Um objeto supersticioso para dar
sorte ou afastar desgraças?
Uma jóia que carregamos ao
pescoço?
Um enfeite que penduramos na
parede fria de nossas casas?

Um monumento em lugar turístico?
Duas sugestões:
1) Nesta semana, encontre um
momento e um local adequado para
permanecer sozinho, olhando para o
crucificado...
Os acontecimentos dramáticos
da Paixão e morte de Jesus na cruz,
procure reviver em silêncio e na
contemplação:
- Desprezado pelo povo, odiado pelos sacerdotes, calúnias, mentiras,
acusações. Tenho coragem de recordar as ofensas, os rancores por uma
falta de compreensão, por uma
palavra inoportuna?
As palavras: “Pai, perdoai-lhes,
porque não sabem o que fazem”.
“Ainda hoje estarás comigo no
paraíso...”
Se abrirmos o coração, do crucificado brotará um clima de paz e
uma necessidade de compreensão,
de amor e de perdão.
Vendo esse Cristo de braços
abertos, posso continuar de braços
cruzados, omitindo-me diante das
necessidades dos irmãos?
2) Fazer o sinal da Cruz, que
talvez aprendemos ainda no colo de
nossa mãe: um gesto simples, em
que traçamos uma cruz sobre nós,
invocamos a Trindade e consagramos nossa mente, nosso coração e
nossas ações...
Que tal nesta semana, fazê-lo
consciente, com mais fé e amor?
Cristo venceu pelo caminho da Cruz
e é também o caminho de nossa
vitória.
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Boletim Paroquial

N.º 1241 – Semana de 15 a 21 de setembro de 2014
"In hoc signo vinces" - Com este sinal (cruz) vencerás

D ia da Exaltação da San ta C ruz
O Imperador Constantino, antes de
uma importante batalha, viu no céu
uma Cruz, com os dizeres: “Por este
sinal, vencerás”. Crendo nesse sinal, obteve uma grande vitória.
Na liturgia comemoramos hoje a
Exaltação da Santa
XX Cruz...
Como pode a Igreja propor aos
cristãos a exaltação daquilo que foi o
instrumento de tortura e morte de
Jesus ? O que se exalta na cruz não
é a dor, mas a salvação, que ela
trouxe. Assim a cruz não é símbolo
de morte, mas símbolo de nossa
redenção, símbolo de nossa fé cristã.
É a expressão suprema do amor de
Deus por nós.
As Leituras são um convite a
contemplar esse Deus crucificado e
a deixar-se envolver numa resposta
de amor.…Assim...no livro dos
Números 21, 4b-9, o episódio da
serpente de Bronze.
O Povo, em marcha pelo deserto,
cansado da longa marcha e enfastia-
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do com um alimento sempre igual (o
maná), expressa o seu desagrado
contra Deus e contra Moisés.
Deus castiga os revoltosos com
serpentes venenosas. Arrependidos,
os israelitas pedem perdão. Deus
manda Moisés construir uma serpente de bronze e colocá-la num
poste. Os que dirigiam o olhar para
ela ficavam salvos.
Deus usa o mesmo instrumento
que causa morte para salvar a vida
do Povo. Essa serpente é figura da
Cruz, em que Cristo foi levantado
para dar vida a todos.
Jesus, Filho de Deus, despojou-se
da grandeza divina e assumiu a
condição hum ana: “Esvaziou-se,
humilhou-se, fez-se obediente até a
mortedeCruz. Mas Deus o exaltou...
tornando-o ‘Senhor’ do universo.”
Exaltado na Cruz, Jesus é proclamado como o Senhor glorioso.
No Evangelho, João apresenta o
mistério da...(continua na página 4)

Paróquia de Palmeira

Paróquia de Curvos

com reunião de Pais e Encarregados
Intenções de Missas
de
Educação do 1º ciclo e da
2.ª F - 15: às 19h10 terço; às 19h30:
Educação
Pré- Escolar, a realizar na
- Aniv. Ana Fernandes Neto m.c. filho
EB1
de
Barral
pelas 9h30m.
Manuel
O
Coordenador
de Estabelecimento
- Maria José Bandeira Miranda m.c.
Losa Esteves
irmã Conceição
- Pais (Florindo e Maria) Lurdes Dias
Catequese - Inscrições
- 4.ª F - 17: às 19h10 terço; às 19h30: Está afixada no placard da Igreja uma
- Aniv. Maria Emília M. Silva m.c.
lista de possíveis crianças que devem
filha Paz
entrar este ano na Catequese, aqui
- Aniv. Fernando Costa Pereira m.c.
ou noutro lado.
mãe
6.ª F- 19: (na Capela): às 19h10 terço; Agradecia que a conferissem e, na
2.ª feira à noite, das 20h30 às 21h30,
às 19h30:
- Aniv. Carolina Rod. Chaves e marido passasem pelo escritório paroquial,
(António) m.c. filhas Rosa e Justina a fim de se fazerem correções, de
- Pais (Albino/Carolina) Rosa Capitão omissão ou constatação de nomes
que já não existem aqui na paróquia.
- Albino R. Martins m.c. Adelaide
Quem entra pela 1.ª vez para ouNota: Ida dos Idosos a Fátima
- Sábado - 20: Às 18h00: Missa por: tros anos, vindos de fora e agora cá
- Venâncio, Albertina e Manuel m.c. residentes, devem vir também fazer
a sua inscrição.
Lurdes Sobreiro
- Júlia Matos m.c. mãe
Em princípio, a catequese deverá
- Domingo - 21: 8h00:
começar no dia 4 de Outubro.
- Pais (Ana/Armando) Isabel Barros As catequistas desde já ficam
- Marido (José), pai (Manuel) e irmãos convocadas para a 1.ª reunião geral
(Maria e Jorge) de Sameiro Venda
no dia 24 de setembro, das 20h30
- Às 11h0: Pelo Povo
às 22h00 (impreterivelmente).

Nulidade de casamento

Altar 20 e 21 de setembro
Dia 20 (sábado): A. Clara Santos, Luis
Simão e Beatriz Faria; Dia 21: 8h00:
Susana Marques, Armindo e Maria
Afonso. À 11h00: Marina, Cabo Lima e
Ana B. Costa; Salmistas: Armindo/
Florinda

(Conclusão do boletim anterior)
(.....o sentido do matrimónio).....salientando que não se tratava de
sermos melhores ou piores pessoas.
Em qualquer estado somos sempre
Casamentos para 2015
chamados por Deus a viver o Amor.
Já se inscreveram 5 pares..
Preparámos o matrimónio sem mais
demoras. Só o tempo necessário para
Início do ano escolar
tratar da parte administrativa.
Escola de Barral EB1/JI
Início do ano letivo a 15 de setembro Acompanhados...(continua na pág. seguinte)

Os restantes, considerem-se já matriculados, com renovação automática.
3.ª F- 16 (S. Torcato): às 19h10 ter- Em princípio, a catequese deverá coço; 19h30:
meçar no dia 4 de Outubro.
- Aniv. Manuel Gonçalves Rodrigues As catequistas serão convocadas para
m.c. viúva Elvira
a 1.ª reunião geral em data a definir.
- Aniv. Paulino Boaventura m.c. tio
Nulidade de Casamento
Manuel
5.ª F- 18: às 17h0: terço; às 17h30: (Continuação da Página anterior)
- Pelas Almas m.c. Associação
...pelos nossos filhos, familiares e ami- José Maria Pires Couto m.c. viúva gos, numa cerimónia simples e intensa,
- Familiares de António Cruz
dissemos sim um ao outro, com a bênSábado – 20: Às 19h15: por:
ção de Deus.
- Maria Auxília e João Cardoso Silva
O que é que mudou? A confirmação
m.c. Rosa Maria Oliveira
da bênção de Deus e a plena comu- Álvaro Moreira Dias m.c. viúva
nhão com a Igreja. (Luís e Paula, In
Domingo - 21: às 9h30:
Ecclesia, 23/5/2012)
- José Inácio Carvalho m.c. viúva
- Lurdes Neiva Martins m.c. afilhado Post- Scriptum: esta decisão final veio
permitir o casamento católico entre
Sandro

Intenções de Missas

Altar 20 e 21 de setembro ambos, que consideram como “a conDia 20 (sábado): Diana Sá, João
Pedro Barroso e Francisco Peão; Dia
21: 9h30: Rute Afonso, António Sá e
Licínia

Início do ano escolar
Escola de Curvos EB1/JI
Início do ano letivo a 15 de setembro
com reunião de Pais e Encarregados
de Educação do 1º ciclo e da
Educação Pré- Escolar, a realizar na
EB1 de Curvos pelas 9h30m.

Catequese - Inscrições
Quem entra pela 1.ª vez para a
catequese (os nascidos em 2008) ou
para outros anos, vindos de fora e
agora cá residentes, devem passar
pelo Centro, levar a cédula de Vida
Cristã e fazer a sua inscrição junto
da D.ª Elsa.
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firmação da bênção de Deus e a plena
comunhão com a Igreja”.
Em Janeiro de 2011, ...o Papa Bento
XVI pediu uma maior atenção na análise dos processos de nulidade de casamento, defendendo que a Igreja deve
apostar na preparação dos noivos para evitar casamentos precipitados e
anulações facilitadas. Bento XVI alertou, então, para uma declaração judiciária “fácil” na qual o próprio matrimónio é considerado nulo unicamente
com base na constatação da sua falência”.
Nomeou, nessa altura, o padre indiano
Paul Pallath, de 53 anos, como responsável de sector do novo departamento
jurídico da Santa Sé, que julga processos de “dispensa do matrimónio”.
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