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A liturgia deste domingo convi-
da-nos a contemplar o quadro do
amor de Deus. Apresenta-nos um
Deus que ama todos os seus filhos
sem excluir ninguém, nem sequer
os pecadores, os maus, os margi-
nais, os “impuros”; e mostra como
só o amor é transformador e
revivificador.

Na primeira leitura um “sábio” de
Israel explica a “moderação” com
que Deus tratou os opressores
egípcios. Essa moderação expli-
ca-se por uma lógica de amor: es-
se Deus omnipotente, que criou
tudo, ama com amor de Pai cada
ser que saiu das suas mãos –
mesmo os opressores, mesmo os
egípcios – porque todos são seus
filhos.

O Evangelho apresenta a his-
tória de um homem pecador, mar-
ginalizado e desprezado pelos
seus concidadãos, que se encon-www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Só o amor transforma e dá vida
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trou com Jesus e descobriu n’Ele o
rosto do Deus que ama…

Convidado a sentar-se à mesa do
“Reino”, esse homem egoísta e mau
deixou-se transformar pelo amor de
Deus e tornou-se um homem gene-
roso, capaz de partilhar os seus
bens e de se comover com a sorte
dos pobres.

A questão central posta por este
texto é, portanto, a questão da
universalidade do amor de Deus. A
história de Zaqueu revela um Deus
que ama todos os seus filhos sem
excepção e que nem sequer exclui
do seu amor os marginalizados, os
“impuros”, os pecadores públicos:
pelo contrário, é por esses que
Deus manifesta uma especial pre-
dilecção. Além disso, o amor de
Deus não é condicional: Ele ama,
apesar do pecado; e é precisa-
mente esse amor nunca desmen-
tido que,...//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...//.. uma vez experimentado,

provoca a conversão e o regresso
do filho pecador. É esta Boa Nova
de um Deus “com coração” que
somos convidados a anunciar,
com palavras e com gestos.

A vida revela, contudo, que nem
sempre a atitude dos crentes em
relação aos pecadores está em
consonância com a lógica de
Deus… Muitas vezes, em nome
de Deus, os crentes ou as Igrejas
marginalizam e excluem, assu-
mem atitudes de censura, de crí-
tica, de acusação que, longe de
provocar a conversão do pecador,
o afastam mais e o levam a radi-
calizar as suas atitudes de provo-
cação. Já devíamos ter percebido
(o Evangelho de Jesus tem quase
dois mil anos) que só o amor gera
amor e que só com amor – não
com intolerância ou fanatismo –
conseguiremos transformar o
mundo e o coração dos homens.
Na verdade, como é que acolhe-
mos e tratamos os que têm com-
portamentos socialmente inacei-
táveis? Como é que acolhemos e
integramos os que, pelas suas op-
ções ou pelas voltas que a vida
dá, assumem atitudes diferentes
das que consideramos correctas,
à luz dos ensinamentos da Igreja?

À ESCUTA DA PALAVRA.
A história de Zaqueu é uma his-

tória de olhares… Há o olhar de
Za-queu, que procurava ver quem
era Jesus; correu e subiu a um

sicómoro para ver Jesus que devia
passar por aí. Há o olhar de Jesus
que, ao chegar a esse lugar, ergueu
os olhos… Há, enfim, o olhar da mul-
tidão, que, ao ver tudo isso, recri-
minava Jesus por ir a casa de um
pecador. Dois olhares , tão diferen-
tes uns dos outros! Bem o sabemos:
o olhar é uma linguagem para lá das
palavras. Os nossos olhares falam
muito mais do que tantos discursos.
As nossas palavras podem mentir,
os nossos olhares não.

Reparemos no olhar da multidão ,
em primeiro lugar. Jesus tinha cura-
do um mendigo cego; ao ver isso, a
multidão celebrou os louvores de
Deus. Ao ver o maravilhoso, a multi-
dão maravilhou-se. E depois, tudo
muda de repente. Após a atitude de
Jesus para com Zaqueu, a multidão
olha Jesus com hostilidade. Basta
uma coisita de nada para que o meu
olhar sobre aquele que estimava
mude, quando percebo que ele não
era “bem” aquilo que eu pensava!

 Em segundo lugar, reparemos no
olhar de Zaqueu . É um olhar de de-
sejo. Ele tinha ouvido dizer que este
Jesus não falava como os escribas
e os fariseus. Além disso, Ele fazia
milagres. Não viria Ele da parte de
Deus? Então, ele quer ver este
rabino que não é como os outros.
Mas a sua procura continua tímida.
Não ousa avançar demasiado. E
eu? Qual é o meu desejo de ver
Jesus? De O conhecer? Ou de me
ligar com Ele através da minha fé?



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F-05: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Pais (Celeste e Inácio) de Maria

Amélia Venda
- Pelas almas
4.ª F - 07: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. João Evangelista Pereira da

Silva  m.c. filhos
- Aniv. Zulmira Pereira Lima  m.c.

filha Isabel
6.ª F - 09: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Familiares de António Lima Dias
- Pelas almas
Sábado – 10:  Às 17h00, missa por
- Mário Faria Neves  m.c. mãe
- Fernando Santos  m.c. esposa
Domingo – 11:  Às 8h00: Pelo Povo
Às 11h00 :
- A Santa Eulália  m.c. Ana Gracinda

e Arminda Rossas
- Pelas almas
Sábado - 10: Às 17h00: Filipa Rossas,

Carlos Faria, Patrícia Isabel
Domingo - 11:  Às 8h00:  Teresa San-
tos, Sargento Santos e Rosa Martins
Às 11h00:  Sílvia Meira, António Per.
Venda, Sara Serra
Acólitos na missa das 11h00:  9.º
ano, grupo da catequista Sara

  Intenções de Missas
Prestes a terminar o ano de 2007,
estão já celebradas quase todas as
intenções de missas que me
encomendaram para este ano. Se
alguém achar que não foi atendido,
que reclame. Mas cuidado que eu
tenho os pedidos arquivados. O que
significa que ás vezes se critica A ou
B, por esta ou aquela razão, e quem
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F-06: às 18h10, na Capela

S. Torcato:  reza do terço; às
18h30:  missa por:
Aniv. Felícia Miranda Igreja  m.c.

filho Alfredo
- Almas  m.c. Associação
 5.ª F - 08:  às 18h10, na Cape-

la da Rateira: reza do terço; às
18h30, missa por:
- Pais (Rainha e Ervino) de Elisa

Viana
- Paulo Jorge Gonçalves  Matos

m.c. irmã Amélia
Sábado – 10:  Às 18h15, missa

por
- Aniv. Rosa Pereira Freitas  m.c.

sobrinha
- Joaquim da Silva Trindade  m.c.

esposa
Domingo - 11: às 9h30:
- Aniv. Abílio Sá Viana  m.c. viúva
- Aniv. Verónica Amélia Silva  m.c.

filha Verónica

 Servir altar 10/11 Novembro
 Sábado - 10: Leitores  às

18h15: Patrícia Valverde, Fran-
quelim e Carla Daniela Acólitos:
7.º Ano

Domingo - 11:  às 9h30:
Adosinda, Alberto Matos e Elisa
Viana Acólitos:  Grupo de Jovens
META

Junta de Freguesia
Convida todas as pessoas para
uma Reunião a realizar na Sede
da Junta , no próximo dia 6 de No-
vembro, pelas 17 horas, para
apresentação do Programa de

Actividades da Junta de Freguesia,
dirigido aos Idosos”.
 Visita aos doentes e idosos
Irei visitar e confessar os idosos que
desejarem, a suas casas, na
próxima 4.ª feira, das 14h30 às
16h00.
Quem desejar não ser  visitado
comunique-o a qualquer ministro da
comunhão, habitual visitador. de
contrário, irei aos habituais.

Campanha a favor das Obras
Continua a campanha a favor da
angariação de verbas suficientes
para as obras em curso na Igreja.
Alguns extras, imprevistos mas
necessários, vão tornar mais cara
uma obra que é de todos, porque é
a Igreja  Daí a necessidade de todos
colaborarem, cada qual de acordo
com suas possibilidades.
Não esquecer de dar resposta à
carta que foi enviada para todas as
famílias.

Avisos na página ao lado
referentes a Palmeira

são também para Curvos
Aquilo que se diz na página de Pal-
meira, a respeito de intenções de
missas e da necessidade de leitores,
aplica-se também a Curvos.
De facto, são dois assuntos pre-
mentes a merecer esmerada aten-
ção, até porque também aqui há pe-
didos a mais de missas (em alguns
casos ainda ando a celebrar missas
pedidas em 2006). Também no que
se refere a leitores, temos que fazer
uma nova escala, com incidência
nos melhores saídos da catequese.

critica nem sequer pede missas por
ninguém. Apenas criticam alguns por
pedirem muitas. Nesta caso, "muitas",
talvez que tenham alguma razão.
Nestas coisas, como noutras, o que
conta é a fé com que fazemos as
coisas. E de cada um tem a sua. Talvez
em alguns casos mais esclarecida,
noutros menos esclarecida. Porque não
é o facto de "pagar" uma missa e ser
"avisada" que leva uma alma para o céu.
Acho que devemos mais participar  nas
missas do que pedir missas a torto e a
direito, "para que conste". Isso é apenas
um aspecto social, que tem pouco a
ver com a religião.
Em todo o caso, quem tiver intenções
a pedir, faz favor de as pedir através dum
impresso que será colocado á
disposição na sacristia. Mesmo as de
aniversário para o próximo ano.
Visita aos doentes e idosos

Irei visitar e confessar os idosos que
desejarem, a suas casas, na próxima
3.ª feira, das 14h30 às 16h00.
Quem desejar não ser  visitado
comunique-o a qualquer ministro da
comunhão, habitual visitador.

Precisamos de leitores
Quem entender que possui qualidades
para ler bem  e queira pô-las ao serviço
da comunidade, em esquema que será
avisado com antecedência, por uma
escala de servidores que é anunciada
todas as semanas no boletim, apareça
a oferecer-se, respeitando suas
preferências, ou seja, ao sábado, ao
domingo de manhã ou ao domingo ás
11h00.
Terão prioridade os diversos grupos da
Catequese, como fazendo parte do
plano de actividades ao longo do ano.


