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QUARESMA 1 Posto médico 
O tempo da Quaresma, que agora 

decorre, foi sempre dos maiores 
tempos do ano. Tempo de penitên
cia, de sucrifício ;:; de salvação . 

São 40 dias. ·Daí o sew nome. Jl,las 
estes 40 dias querem dizer muitas 
coisas. · 

E, em primeiro lugar, os 40 dias 
as 40 noites do Dilúvio. Toda a Hu
manidade - salvo Noé e sua f amí
lia - pereceu. E ,porquê ? Porque 
se tinha corrompido até ao fim . 
Deus não pôde si1;portar tanta ma
lícia. A Quaresma le·rnbra-nos o di
lúvio e charna-nos à penitência, 
para nos vurificarmos, e não cair
·rnos sob a justa ira de Deus. 

Recorda-nos , em seguida, os J/) 
anos que durou a travessia do de
serto na caminhada do povo de 
Deus para a Terra Prometida. 
A Quaresma faz reviver ·em nós o 
.sentido da nossa vida sobre a ter
ra: caminhada através deste «vale 
de lágrimas » para a nova Terra d B 
Promissüo . 

Finalmente, u:s 40 dias e 1,0 noi
tes que Jesus jejuou no deserto. A 

, Quaresma lembra-nos o jejum do 
filho de Deus e incita-nos a imitá -lo 
neste sacrifício, para O acompanhar 
na Sua glór-ia. 

Porque se não faz a Qua,resma 
-como se fa zia antigamente t Porque 
a fé se foi perdendo. · 

E porque não há fé , não se com
preende a :grandeza destes dias de 
venitência. E porque se não com
preende, 'Vive-se como se a Quares
·ma fosse um.a curiosa recordação. 

1W as é preciso que não seja assim. 
Se é um tempo de penitência , é um 
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Deus, porém, lhes dará a justa 
recompensa, já -que nós nada mais 
podemos dar além da nossa co-

tempo de Salvação! É um tem7;0 de 
bênçãos e de ·misericórdia . . Uma 
Quaresma bem vivida por todos se
ria a salvação do munddJ. 

Prezados paroquianos l Não vos 
deixeis prender pelos cuidados des
te mundo. Este mundo passa com 
todas as suas vaidades, prazeres e 
tentações. Para além do que os nos
sos olhos vêm, as nossas mãos apal
pam e os nossos sentidos apreciam, 
há realidades maiores, mais belas, 
mais dignas <1e se possu·irem e de se 
amarem.. Para além d.a dor, há a , 
vida . 

Quantos querem viver a vida, 
possuir a vida! E quando menos o 
esperavam, em lugar da vida, é a 
morte que se apres enta! 

Aproveitemos a lição da Quares
ma. Os quarenta dias vêm-nos lem
brar que o pecado tem casti.go; que 
o mundo é um deserto por onde te-

( Continua na página 2) 

O sonho ... não foi -sonho porque 
é já realida ide ! 

!Pois claro! Mãos à obra e com . 
gente tão boa como a que tem a 
nossa Paróquia, não foi difícil levar 
a cabo a tar ,efa. 

A 2 de Fevereiro, abriu-se o Pos
to. Um mês :de vida -e já é crescido! 

Já ,curou alguns. Já descobriu 
doenças. Já deu bons •conselhos . Já 
salvou vidas que se .perderiam . E 
vi.das jovens. 

A'h! a nossa Paróquia! Quanto 
se sofre nela! Quanta miséria es
condida. Quanta fome! 

,Já me disse o médico que era pre
ciso , ao lado 1do ,posto , montar um 
restaurante! 

Um restaurante! Temos a sopa 
dos ipobres, mesmo ao lado , Mas é 
sopa e !pão. Não chega. Não é nada. 

(Continuo na pógina 3) 

Reuniram-se num «lanche» de confraternização os rapazes da nossa 
freguesia que fazem parte das 3 associações: Escuteiros, Joc e Acção 

, ___ , __ ;, A ~l.oa.-in rfp aue estão oossuídos é penhor de futuro. 
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