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 XXIX Domingo do Tempo Comum - Ano C

4

Neste Dia Mundial das Missões,
a Liturgia convida-nos a manter
com Deus uma oração perseve-
rante.

Na 1a Leitura , MOISÉS não
desiste de rezar. (Ex 17,9-13a)

O Povo de Deus está a caminho
da Terra Prometida...Josué orga-
niza seus homens para lutar con-
tra os inimigos com as armas.
Moisés, no alto da colina, de
“mãos erguidas”, faz uso da arma
da Oração.

Duas pessoas sustentam os
braços cansados de Moisés.  A vi-
tória foi alcançada muito mais pelo
auxílio de Deus,  do que pelo valor
dos combatentes.

Nas duras batalhas da vida ou
nas árduas lutas por um mundo
melhor, devemos viver num diá-
logo contínuo e profundo com
Deus. Precisamos da ajuda e da
força de Deus, que brotam da
Oração. Como Moisés, devemoswww.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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De mãos erguidas
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manter as “Mãos sempre erguidas”,
sem nos deixar vencer pelo can-
saço.

Na 2a Leitura,  S. Paulo apresenta
uma fonte privilegiada de encontro
entre Deus e o homem: a Sagrada
Escritura. Diz: “Toda a Escritura é
inspirada por Deus e é útil para
ensinar, para refutar, para corrigir,
para educar na justiça... Por ela, o
homem de Deus  torna-se perfeito,
preparado para toda a boa obra”.
(2Tm 3,14-4,2)

A Bíblia é o fundamento da fé e o
vigor das comunidades. A Instrução
bíblica constitui o equipamento vital
do homem de Deus. Daí a importân-
cia do estudo bíblico para compre-
endê-la melhor e, aos ministros da
Palavra, uma preparação conveni-
ente,  para que ela se torne atraen-
te e chegue ao coração dos ouvin-
tes.

No Evangelho,  a viúva não de-
siste de implorar..(continua na pág. 4)

(continuação da página 1)
...//...Para mostrar a necessi-

dade de rezar sempre, e nunca
desistir,  Jesus contou aos discí-
pulos uma Parábola: uma viúva
injustiçada pede justiça... mas o
juiz não lhe dá ouvidos...Ela tanto
insiste, que o juiz, para não ser
molestado...

A insistência da viúva vence a
indiferença do juiz iníquo. Se até
um homem mau cede diante de
um pedido incessante, quanto
mais Deus, que é bom Pai, nos
atenderá e salvará...

Deus está sempre atento aos
nossos pedidos, mesmo quando
“parece” insensível aos nossos
apelos, aos nossos clamores por
justiça. Geralmente temos pres-
sa... Ele sabe a hora e o momento
para cada coisa. A nós resta
moderar a impaciência e confiar
totalmente nele.

“REZAR SEMPRE”...
- Quer dizer não tomar nenhu-

ma decisão, sem conversar antes
com ele.

- Significa nunca interromper o
diálogo com Deus, mesmo no
aparente silêncio de Deus. Nesse
diálogo, entenderemos os proje-
ctos e os ritmos de Deus. Nesse
diálogo, Deus transforma os
nossos corações. Nesse diálogo,
aprendemos a entregar-nos nas
mãos de Deus e confiar nele.

Se interrompermos esse conta-
cto, se deixarmos “cair os braços”,
logo fracassaremos.

A Oração não é uma fórmula
mágica   para levar Deus a fazer

a nossa vontade ou caprichos.
Rezar é conversar com Deus:

Falar e Escutar...
As Orações não precisam de

palavras complicadas. Existem
orações escritas que rezamos, mas
também as orações  que são feitas
quando queremos conversar com
Deus do nosso jeito. Deus é o nosso
melhor amigo e gosta de nos ouvir.

Rezar é fazer silêncio profun-
do  para ouvir Deus, acolher a sua
Palavra e assim nos dispormos a
fazer a sua vontade...

Rezar é uma resposta viven-
cial e verbal, que poderá assumir
várias formas:  Acção de graças...
Contemplação...    Profissão de fé...
Declaração de entrega... Pedido...

Um desafio
Nesta semana: encontrar todos os

dias um tempo sagrado para uma
Oração (conversa) pessoal com
Deus...A Oração perseverante
ajudará os “Discípulos e Missio-
nários”  a fazer do nosso continente
lugar de justiça e de paz.

“Todas as Igrejas para todo o
Mundo!”

Com esse lema, o Papa exorta na
sua mensagem para hoje  que o Dia
Mundial das Missões  “seja oca-
sião para recordar na oração as
pessoas que continuam a arriscar-
se no vasto campo mis-sionário.
Peçamos a Deus que o exemplo
deles suscite em todos os lugares
novas vocações missio-nárias e uma
renovada consciência missionária
no povo”, a que corresponde um
renovado ardor missionário em
nosso coração.
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 Intenções de Missas
2.ª F-22: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- Aniv. Rosa Coxo da Silva  m.c. fi-

lha Susana
- 7.º dia por M.ª José Couto Santos
4.ª F - 24: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- Aniv. Maria Dolores Torres  m.viúvo
- Pelos pais (Manuel e Maria) de

Andrelina Silva Vale
6.ª F - 26: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- Pelo pai (António) de Francisco

Miguel Venda
- Por Fernando Santos  m.  Sandrina
Sábado – 27:  Às 17h00, missa por
- A S. Bento  m.c. Arminda Rossas
- Manuel Alves Santos  m.c. viúva (
Domingo – 28:  Às 8h00: Pelo

Povo; Às 11h00 :
- Por Mário Faria Neves  m.c. mãe
- Pais/avós/tios M.ª José Bandeira

Servir altar 27/28 Outubro
Sábado - 27: Leitores:  Sónia No-
gueira, Jovem masculino  do 10.º ano,
Luisa Capitão
 Domingo - 28: Às 8h00 : Isabel Bar-
ros, Luis Carlos Maciel e Marlene
Quinta; Às 11h00:  Rosa Martins,
João Cepa e Sílvia Meira
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Paróquia de Curvos

Intenções de Missas
3.ª F - 23: às 19h10 (na Capela S.

Torcato): reza do terço; às 19h30:
missa por:

- Aniv. José Chaves da Silva  m.c.
filha Verónica

- Aniv. Florentino Ferreira da Silva
m.c. filha Augusta

 5.ª F - 25: às 19h10 (Capela
Rateira): terço;  às 19h30:  missa por:

- Pelo avô (Florentino) de Carla So-
fia Silva Carvalho

- Por Dionísio Dias Carvalho  m.c.
viúva

Sábado - 27:   - 18h15, missa por:
- Almas  m.c. Associação
Domingo - 28: às 9h30:   a Santa

Luzia  m.c. Ana Marques
- A S. Brás  m.c. Auxília Cardoso

   Servir altar 27/28 Outubro
Sábado - 27:  Leitores  às 18h15:
Sara Garrido, Paulo Miranda e Filipa
Valverde. Acólitos:  8.ª classe

Domingo - 28:  às 9h30:  Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória
Afonso. Acólitos:  Luis Amorim e
Garrido

Pastoral dos Jovens
Deve ser uma das apostas de qual-
quer paróquia. Por isso, apoiamos
qualquer grupo nesse sentido
Em Curvos, o grupo de Jovens META
está a tentar dinamizar as suas
actividades. Como em tudo e
sempre...precisam de apoio por par-
te dos mais velhos.
Como novidade para este ano pas-
toral, e tendo em conta a "Família"
que é o tema do programa pastoral
diocesano, pelo 3.º ano consecuti-
vo, o Grupo irá visitar os idosos e do-

entes no dia 28 de Outubro  e pro-
põe-se a dinamizar e marcar presen-
ça nas adorações mensais, de 2 em
2 meses, sendo o primeiro em De-
zembro (atenção desde já ao dia 2 de
Dezembro...).
Neste sábado, dia 20, o grupo vai ar-
rancar com novo ano pastoral, na
Eucaristia das 18h15, como não po-
dia deixar de ser, visto ser um grupo
paroquial e de inspiração cristã.

Sagrado Lausperene e dia
do Padroeiro.

Tríduo e confissões
Este ano, iniciaremos uma série de
reflexões paroquiais, nas euca-
ristias a partir do dia 30, em que
abriremos o Sagrado Lausperene,
prolongando-as, semana fora, até
ao domingo seguinte, nem as in-
terrompendo no dia santo (1 de
Novembro). O sacramento da re-
conciliação será na manhã do dia
3 de Novembro, sábado, para vi-
vermos bem o mês das almas,
ainda o Jubileu das mesmas, o Ad-
vento e até o Natal. Mal de nós se
não fizermos uma "gestão" espi-
ritual da graça de Deus durante
este tempo, sem necessidade de
recorrermos de novo ao sacra-
mento da reconciliação até essa
altura.

Dois Centros...duas feirinhas
Nestes dois próximos fins de semana,
dias 21 e 28, os dois centros (o Social
e o de Inserção Social) vão fazer duas
feirinhas em conjunto.

Feirinhas missionárias
Este fim de semana, sábado e do-
mingo, dias 20 e 21, no final das Eu-
caristias, a Ana Lima, animadora
missionária da paróquia, vai realizar
feirinhas cujo produto reverte para as
Missões. Entre as muitas coisas que
tenciona vender conta-se também le-
gumes e afins.
Propaganda Missionária, como agen-
das, calendários, almanaques e ou-

tras coisas que nos fazem falta, estão
também ao dispor da população..

Peditórios de Confrarias
Associação das Almas:  28/10/2007
Confraria do Senhor:  11/11/2007

Pastoral dos Jovens
Deve ser uma das apostas de qualquer
paróquia. Por isso, apoiamos qualquer
grupo nesse sentido
Em Palmeira está a tentar formar-se,
mais uma vez, um grupo de jovens, sa-
ído do último grupo dos crismados do
último ano. Estão com vontade, já fize-
ram alguma preparação nesse sentido,
mas...precisam de apoio por parte dos
mais velhos.
Mais uma reunião vai ser feita, no
dia 26 de Outubro, às 21horas (6.ª
feira).  Para ela convidam-se todos os
jovens/adolescentes  que queiram dar
corpo a um futuro grupo de jovens. Par-
te importante é a formação. Os prepa-
rativos estão em curso. Aproveita-os, se
te diz respeito e se te interessas mini-
mamente por estas coisas.

Tríduo e confissões
Este ano, iniciaremos uma série de re-
flexões paroquiais, nas eucaristias a
partir do dia 29, 31, 1 e 2, 3 e 4 de
Novembro, nem as interrompendo no dia
santo (1 de Novembro). O sacramento
da reconciliação será na manhã do dia
3 de Novembro , sábado, para vivermos
bem o mês das almas, ainda o Jubileu
das mesmas, o Advento e até o Natal.
Mal de nós se não fizermos uma "ges-
tão" espiritual da graça de Deus durante
este tempo, sem necessidade de recor-
rermos de novo ao sacramento da
reconciliação até essa altura.


