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 XXX Domingo do Tempo Comum - Ano C
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No domingo passado, refletiu-se
sobre a necessidade da Oração
perseverante: um apelo muito
atual ao homem moderno, tão
ocupado e preocupado com
tantas coisas, que quase não
sobra tempo para si mesmo.

E o tempo que sobra gasta-o na
TV ou outras diversões.

Mas não basta rezar, precisa
rezar bem...

- E qual é o espírito que deve
animar a nossa oração

   para que seja agradável a
Deus e proveitosa para nós?

As leituras da Liturgia de hoje
nos dão uma resposta.

Na 1ª Leitura , Deus afirma que
ama os HUMILDES e escuta as
sua súplicas:

“A oração do humilde penetra as
nuvens...” (Eclo 35,15a-17.20-
22a)

* A nossa oração só tem valor e
é acolhida por Deus, quandowww.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Fariseu ou Publicano?

RRRRR UUUUU MMMMM OOOOO
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parte de um coração pobre, humilde
e justo e é solidária com todos os
oprimidos e empobrecidos.

Na 2ª Leitura , São Paulo, velho,
preso, condenado à morte, medita
sobre a sua vida.. (1Tm 4,6-8.16-
18): “Combati o bom combate,
terminei a minha carreira, guardei
a fé...”

É o testamento de alguém que es-
tá com a consciência do dever cum-
prido e aguarda com humildade a
recompensa como um dom gratuito
de Deus e não como um prémio
conquistado pelas suas boas
obras.

No Evangelho,  Jesus propõe a
atitude humilde de um pecador, que
se apresenta diante de Deus de
mãos vazias, mas disposto a aco-
lher o Dom de Deus. (Lc 18,9-14)

Os destinatários da parábola do
Fariseu e do publicano são:  “al-
guns que se consideravam justos e
desprezavam..//.(continua na pág.4)

(continuação da página 1)
...//.. os outros”.  Os dois rezam:

um agradece e o outro pede per-
dão... Mas o  modo de rezar dos
dois é bem diferente:  o Fariseu
pelo caminho do orgulho e da
auto-suficiência, o Publicano pelo
caminho da humildade, confiando
na misericórdia de Deus

 O FARISEU: na frente... “de pé”
... reza satisfeito pelo que é e pelo
que faz. A sua oração é longa:
agradece por não ser ladrão,
injusto, adúltero como os demais,
e enumera as suas boas obras e
as obras más dos outros...

- É auto-suficiente: para ele, a
Salvação não é um dom de Deus,
mas uma conquista sua pelas
“boas obras” realizadas. Só louva
a si mesmo, não a Deus, e des-
preza os outros...

O PUBLICANO:  no fundo... de
cabeça baixa... batendo no peito...
reconhece com humildade a
soberania de Deus e a própria
pequenez... A Sua oração é breve:
resume-se em pedir perdão: “Meu
Deus, tem piedade de mim, que
sou um pecador...”

À primeira vista, daria a impres-
são que o fariseu era mau e o
publicano bom. No entanto, o
fariseu era “bom praticante” e o
publicano praticava injustiças.
Mas, quem se comportava bem foi
condenado e o pecador voltou
“justificado”.

O fariseu ofereceu suas obras,
o publicano sua miséria e seus
pecados...

- E Jesus conclui:  “Quem se
exalta será humilhado, e quem se
humilha será exaltado”.

O texto propõe uma atitude de
reconhecimento humilde dos pró-
prios limites, uma confiança absoluta
na misericórdia de Deus e  uma en-
trega confiada nas mãos de Deus.

Na Parábola, vemos DOIS TIPOS:
O Fariseu é o modelo do homem

“justo”, cumpridor de todas as leis,
que leva uma vida impecável. Nin-
guém o pode acusar de acções con-
tra Deus, nem contra os irmãos. Está
contente por não ser como os
outros. Vai à missa todos os domin-
gos... Paga o dízimo... Confessa-se
de vez enquando... Mas na confis-
são “não tem pecados”. Só tem
boas obras a declarar...

Na Oração, ao invés de louvar a
Deus, louva-se a si mesmo... Algu-
mas práticas religiosas bem obser-
vadas lhe dão a segurança da salva-
ção.

CRISTO quer uma religião em es-
pírito e verdade,  com o manda-
mento do amor. E ele a reduz a umas
obrigações,  para estar em dia com
Deus...

O Publicano é modelo do homem
humilde, que se reconhece pecador.
Sente necessidade de Deus, confia
nele e oferece o seu pobre coração
abatido. Aceita com humildade os
meios da Confissão, da Missa e da
Comunhão.  Não se considera me-
lhor que os outros... Nem os julga...

Uma pergunta final: temos a auto-
suficiência (orgulho) do Fariseu ou
a humildade do Publicano?



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F-29: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Missa à Senhora de Fátima  m.c.

Arminda Rossas
- Por Fernando Santos  m.esposa
3.ª F-30: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. José M.ª  Serra  m.c. Arminda
- Mário Faria Neves  m.c. família
4.ª F - 31: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Maria da Conceição Pereira

da Venda   m.c. mãe
- Familiares de António Lima Dias
5.ª F - 01: Dia Santo
Às 8h00:  Aniv. Maria Dolores Gaio-

las Neves  m.c. filha Alice
- Às 17h00:  na Igreja (depois das

cerimónias do cemitério):  pelas Al-
mas  m.c. Associação

6.ª F - 02: às 18h10:  reza do terço;
às 18h30:  missa por:

- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
- Pelas Almas  m.c. Pároco
Sábado – 03:  Às 17h00, missa por
- Aniv. Maria Rodrigues Fernandes

m.c. Jacinta e Pelo Povo
Domingo – 04:  Às 8h00: Pelas

Almas  m.c. Associação.
Às 11h00 : Aniv. Helena Olinda Aze-

vedo Boaventura  m.c. sobrinhos

Servir altar 01/03/04 Novembro
Quinta - 01: às 8h00: Leitores:
Sónia Nogueira, Jovem masculino  do
9.º ano (da catequista Manuela), Pa-
trícia Isabel. De tarde, na Igreja,  a-
ceitam-se voluntários que devem pas-
sar com antecedência pela sacristia.
 Sábado - 03: Às 17h00 : Os mes-
mos do dia 1 da missa das 8h00
Domingo - 04:  Às 8h00:  Maria Afon-
so, José Per. Venda e Vera Silva;
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Paróquia de Curvos

 Intenções de Missas
2.ª F-29: às 19h10:  reza do terço;

às 19h30:  missa por:
- Aniv. José Maria Serra  m.c. pais
3.ª F-30: às 19h10:  reza do terço;

às 19h30:  missa por:
- Padroeiro S. Cláudio m.c. Pároco
Início do Sagrado Lauspere-

ne, em adoração até às 23h00.
4.ª F - 31: às 8h00:  reabertura do

sagrado Lausperene;
- Às 19h10:  reza do terço; às 19h40:

missa  ao Santíssimo  m. Confraria.
5.ª F - 01: Dia Santo:  às 9h30,

missa por Pais (David e Adelaide) e
irmãos (Manuel e Augusta) de Paulo
Per. Martins

6.ª F - 02: às 19h10:  reza do terço;
às 19h30:  missa por:

- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
- Pelas Almas  m.c. Associação
Sábado – 03:  Às 18h15, missa por
- Alfredo Engrácia de Miranda  m.c.

irmã Maria José
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
Domingo - 04: às 9h30:
- Ao Santíssimo (cantada), sem

adoração nem procissão

Servir altar 01/03/04 Novembro
Quinta - 01:  Leitores  às 9h30:

Angela Faria, Lionel Vale e Tânia de
Jesus. Acólitos:  8.º Ano

Sábado - 03: os mesmos do dia 1
Domingo - 04:  às 9h30:  Céu

Afonso, António Sá e Ivone Ribeiro.
Acólitos:  André e Sara Garrido

Programa do Tríduo
1. Durante 3 dias seguidos, 2.ª, 3.ª e
4.ª feiras), às 19h30, haverá Euca-
ristia, com pregação. Será pregador

o Sr. Padre José Carlos Vilas Boas de
Braga. O terço será rezado 20 minutos
antes dauela hora.
2. Na 5.ª feira, dia santo, apenas haverá
uma Eucaristia de manhã, às 9h30. De
tarde, às 15h00 , haverá o sufrágio no
cemitério, com um pequeno sermão
3. Na 6.ª feira, não haverá nada, à ex-
cepção da Eucaristia, pelas Almas, cu-
jo horário vem no boletim no dia próprio
4. No Sábado, haverá confissões de
manhã, das 9h00 às 11h30, com vários
sacerdotes. Não haverá mais con-
fissões até ao Natal.
As crianças da Catequese deverão
vir confessar-se às 10h00.
De tarde, haverá a Eucaristia às 18h15,
virada mais para as crianças e jovens,
com sermão pelo Sr. Padre Pregador.

Convite à participação
O programa acima descrito prevê várias
coisas, não tanto relacionadas apenas
com o Jubileu das Almas, de que as
pessoas tanto gostam por razões
discutíveis, mas também com a
vivência dum tempo que se aproxima,
o Advento, que nos levará ao Natal.
Para que assim seja, haverá pregação,
reconciliação, aprofundamento das
nossas convicções religiosas.
O pregador vem de Braga, de propósito,
falar-nos. Irá ser ouvido por muita gente.
A sua deslocação custa caro. Valerá a
pena?
Sábado vai haver confissões. Estarão
cá vários sacerdotes. Terão que fazer?
As crianças e adolescentes da Cate
quese têm uma hora especial para a
confissão. Irão vir? Deixo o aviso aos
catequistas. Vamos todos aproveitar.
Vamos participar convictamente.

Às 11h00:  Paula Miranda, Natália Brito
e um homem

  Programa do Tríduo
1. Durante 3 dias seguidos, 2.ª, 3.ª e
4.ª feiras), às 18h30, haverá Eucaristia,
com pregação. Será pregador o Sr.
Padre José Carlos de Braga. Vinte (20)
minutos antes será rezado o terço.
2. Na 5.ª feira, dia santo, apenas haverá
uma Eucaristia de manhã, às 8h00. De
tarde, às 16h15 , haverá o sufrágio no
cemitério, que inserirá o peditório para
as Almas, para a Liga Portuguesa
contra o Cancro e para a paróquia. Ha-
verá sermão no cemitério
3. Na 6.ª feira, não haverá nada, à ex-
cepção da Eucaristia, pelas Almas, cujo
horário vem no boletim no dia próprio
4. No Sábado, haverá confissões de
manhã, das 9h00 às 11h30, com vários
sacerdotes. Não haverá mais confis-
sões até ao Natal. As crianças da
Catequese deverão vir confessar-se
às 10h00.  De tarde, haverá a Eucaristia
às 17h00, virada mais para as crianças,
com sermão pelo Sr. Padre Pregador.

Convite à participação
Durante esta semana, vai haver pre-
gação, reconciliação, aprofundamento
das nossas convicções religiosas.
O pregador vem de Braga, de propósito,
falar-nos. Irá ser ouvido por muita gente.
A sua deslocação custa caro. Valerá a
pena?
Sábado vai haver confissões. Estarão
cá vários sacerdotes. Terão que fazer?
As crianças e adolescentes da Cate-
quese têm uma hora especial para a
confissão. Irão vir? Deixo o aviso aos
catequist as. Vamos todos aproveitar.
Vamos participar convictamente.


