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N.º  888 – Semana de 19 a 25 de Novembro 2007

 XXXIII Domingo do Tempo Comum - Ano C
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Estamos no penúltimo domingo
do Ano litúrgico.

As Leituras bíblicas são um pre-
lúdio desse encerramento, convi-
dando-nos a reflectir sobre o fim
dos tempos. A meta final, para on-
de Deus nos conduz, faz nascer
em nós a esperança e a coragem
para enfrentar as adversidades e
lutar pelo Advento do Reino.

Na 1a leitura:  Malaquias des-
creve o “Dia do Senhor”. (Mal 4,1-
2).

- O Povo de Israel tinha voltado
do exílio com muitas promessas
de um futuro maravilhoso, um rei-
no de paz, de bem estar e de justi-
ça.  Mas, o que ele vê é o contrá-
rio. Por isso, começa a manifestar
a desilusão.

- Malaquias, numa linguagem
profética, dirige palavras de con-
forto e esperança. Deus não a-
bandona o seu povo. Vai intervir
na história, destruindo o mal e fa-www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Levantai a cabeça
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zendo triunfar o Bem, a Justiça e a
Verdade.

- O texto não pretende incutir me-
do, falando do fim do mundo, mas
fortalecer a esperança no Deus
libertador e dar a coragem neces-
sária para enfrentar os dramas da
Vida e da História.

A 2a Leitura  fala da comunidade
de Tessalônica, perturbada por fa-
náticos que pregavam estar próxi-
mo o fim do mundo.  Por isso, não
valia mais a pena continuar traba-
lhando.

São Paulo apresenta o exemplo
de sua vida de trabalho e acrescen-
ta: “quem não quer trabalhar,
também não deve comer...” (2Ts
3,7-12). O trabalho  é o melhor jeito
de se preparar para a vinda do Se-
nhor.

No Evangelho,  temos o Discurso
Escatológico. Nele aparecem três
momentos da História da Salvação:
a destruição...//..(continua página 4)

(continuação da página 1)
...//..  de Jerusalém, o tempo da

Missão da Igreja e  a Vinda do Fi-
lho do Homem. (Lc 21,5-19)

- Lucas escreveu o evangelho
uns 50 anos depois da morte de
Cristo. Durante esse tempo,
aconteceram factos terríveis:
guerras, revoluções, a destruição
do Templo de Jerusalém, a perse-
guição dos cristãos por parte dos
judeus e dos romanos.

- Alguns começaram a inter-
pretar como sinais do fim do mun-
do e que o Senhor Jesus estava
para aparecer entre as nuvens do
céu. Lucas, com palavras do pró-
prio Mestre, indica duas atitudes:
não se deixar enganar por falsos
profetas e não perder a esperan-
ça, Deus está conosco.

- Os Discípulos mostram a Jesus
com orgulho a grandiosidade do
TEMPLO...Jesus não se entusias-
ma com essa estrutura e anuncia
o fim desse modelo de sociedade
e o surgimento de outra:  “Dias vi-
rão em que não ficará pedra sobre
pedra...Tudo será destruído.”

- Diante disso, curiosos, querem
saber mais informações: “quando
acontecerá isso? Qual vai ser o
sinal?”

- Jesus responde numa lingua-
gem apocalíptica, misturando re-
ferências à queda de Jerusalém
e ao fim do mundo:  “Haverá gran-
des terramotos.. fome e pes-
te...aparecerão fenómenos es-
pantosos no céu...e lançarão as

mãos sobre vós”.
Jesus alerta sobre os falsos

profetas:  Não se deixar enganar
“Cuidado para não serdes engana-
dos, porque muitos virão em meu
nome. .. Não sigais essa gente”.

- Essas palavras permanecem a-
inda actuais.. Não é prudente acre-
ditar em tudo o que se diz em nome
de Jesus. Parece que há pessoas
que “pagam” para serem iludidas..

- Jesus exorta à esperança:
Não ter medo...Esses sinais de
desagregação do mundo velho não
devem assustar, pelo contrário são
anúncio de alegria e esperança, de
que um mundo novo está para sur-
gir: “quando essas coisas come-
çarem a acontecer, levantem-se,
ergam a cabeça, porque a Liber-
tação está próxima”. (Lc21,28)

Ainda hoje continuamos a ver
guerras e revolução por toda a par-
te. Muita gente morre de fome, o a-
quecimento global ameaça, ciclo-
nes, terramotos e maremotos se
multiplicam. Parece o fim de tudo.

O Discurso escatológico de Jesus
define a missão da Igreja na História:
dar testemunho da Boa nova e
construir o Reino . Os discípulos
não deverão temer: haverá difi-
culdades, mas eles terão sempre a
ajuda e a força de Deus.

Diante de tantas dificuldades, nos
deixamos levar pelo desânimo ou
acreditamos de facto na vitória final
do Reino de Cristo?

“Coragem, LEVANTAI A CABEÇA,
porque se aproxima a libertação”.
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 Intenções de Missas
2.ª F-19: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Fernando Santos  m.c. filha

Sandrina ( 4.ª das 10 pedidas)
- Pelos avós (Manuel e Maria) de

Maria A. Venda (3.ª das 5 pedidas)
4.ª F - 21: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Pai (António) de Francisco Agra

Venda (3.ª das 10 pedidas)  - Almas
6.ª F - 23: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa pelas almas
Sábado – 24:  Às 17h00, missa por

 - Aniv. Ana Go. Jesus  m.c. netos
- Aniv. Manuel Poças dos Santos

m.c.neta Amélia
Domingo – 25:  Às 8h00: Pelo Povo
Às 11h00 : - Aniv. Maria Gonçalves

da Silva  m.c. filhas - Almas

Servir altar 24/25 Novembro
Sábado - 24: Às 17h00 : Cate-

quisandos do 8.º ano, da catequista
Luisa Capitão Domingo - 25:  Às
8h00:  Isabel Figueiredo, Luis Carlos
Matos Silva,  Isabel Barros
Às 11h00:  Paula Miranda, António
Per. Venda e Natália Brito
Acólitos na missa das 11h00:  8.º
ano, grupo da catequista Arminda
Santos

    3x8 = 888
Com certeza que já se aperceberam

que este boletim tem o n.º  888.
Em linguagem matemática é

representado pela fórmula 3x8, que
dá 24, mas que prefiro apresentar
como 888.

O número 888 significa que foram :
- 888 números de boletins saídos
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F- 20: às 18h10, na Capela S.

Torcato:  reza do terço; às 18h30:
missa por:

- D.ª Maria Amélia e Maria do Car-
mo Costa Leme m.c. Manuela Viana

- Almas  m.c. Associação
 5.ª F - 22:  às 18h10, na Capela

da Rateira: reza do terço; às 18h30 ,
missa por:

 - Aniv. João Alv. Ribeiro  m.c. viúva
- Aniv. Fernando Fernandes da Cruz

m.c. filho Manuel
Sábado – 24:  Às 18h15, missa por
- Aniv. Maria Matos da Costa  m.c.

filho João - Pelas almas
Domingo - 25: às 9h30:
-  Pais (Rainha e Ervino) de Manuela

Viana Freitas
- Pais e irmãos de Paulo P. Martins

(11.ª das 12 pedidas em 2006)

Servir altar 24/25 Novembro
 Sábado - 24: Leitores  às 18h15:

Sara Garrido, Pedro Garrido e Filipa
Valverde Acólitos:  10.º Ano

Domingo - 25:  às 9h30:  Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória Afon-
so. Acólitos:  Luises (Amorim e Gar-
rido)

Continuação página Palmeira
...cionado pelas feirinhas, no alpen-
dre do Centro Paroquial, no final das
Eucaristias de fim de semana, evo-
ca um tom festivo e familiar que vale
a pena não só preservar mas até in-
centivar para fazer progredir.
Seria bom que aparecessem volun-
tários a oferecerem-se para realizar
tais feirinhas, até para angariar ver-
bas para as festas que se aproximam.
Tal facto, aproximaria também mais

até ao presente;
- 888 as semanas ininterruptas;
- 17 anos e alguns dias de 1 mês;
- 6216 dias;
- 149.184 horas. Dessas, de certeza

que uns milhares valentes foram de-
dicadas ao Boletim Paroquial. Que por
sua vez proporcionou algumas horas de
leitura aos seus leitores e levou forma-
ção e informação a muita gente que o
tem por "companheiro amigo".

Festas das Padroeiras, de
Natal e Ano Novo

Como de costume, o mês de De-
zembro é dedicado às nossas padro-
eiras (Sr.ª da Conceição e Santa Eu-
lália), às festas de Natal e Ano Novo.

Costuma ser um mês bem vivido, já
pelas celebrações em si, já porque con-
vida ao aconchego e reunião de famí-
lias. E a paróquia é uma das famílias.

Iniciamos hoje a campanha de anga-
riação de verbas para os gastos dessas
festas, apelando a que se faça duma
forma subtíl e leve. Basta reforçar um
pouco as colectas nas missas e fazer
com que os paroquianos venham deitar
essas mesmas colectas à Igreja da sua
freguesia (paróquia).

Este ano, a acrescentar a essas fes-
tas, temos também as da Catequese
no novo auditório paroquial. Se não hou-
ver inauguração formal e oficial, haverá
no entanto inauguração do uso de es-
paços e iniciativas (teatro, canções,
declamações, danças rítmicas e aeró-
bicas.

Mais feirinhas
O ambiente propor-...//...(cont.página 3 )

as pessoas, adquirindo produtos que
consomem nas suas casas. Haja vo-
luntários.
Auditório do Centro Paroquial
de Palmeira  - Ponto da situação
Nesta 2.ª feira, dia 19, começam a ser
colocadas e fixadas ao solo as 239 ca-
deiras do auditório.
Adjudicadas a uma empresa portugue-
sa, mas fabricadas em Espanha, já se
encontram cá para serem colocadas.
No dia 25 já é possível abrir o auditório
ao público, para uma olhadela rápida.
Algumas festas paroquiais, sobretudo
catequese e jovens, estão já programa-
das para o período de Natal e Ano Novo.

Visita Ad limina
Os nossos bispos portugueses realiza-

ram ultimamente a chamada visita Ad
Limina ao Vaticano

Para aqueles que não saibam o que isso
significa, aí vai uma explicação, ainda que
sucinta e de fácil compreensão: a visita Ad
Limina significa visita aos túmulos dos
Apóstolos Pedro e Paulo e representa a
união de todas as Igrejas particulares
(dioceses) com a Igreja universal de que é
cabeça o bispo de Roma que é o pastor
Universal.

Fazem parte dessa visita o envio de rela-
tórios das dioceses e da Conferência Epis-
copal, reuniões em conjunto com o Papa
(pelo menos duas), encontro particular do
Papa com cada um dos bispos titulares da
diocese.

Num dos 2 discursos proferidos (um dos
Bispos para com o Papa e outro do Papa
para com os bispos) o Papa chamou a aten-
ção para a inovação e adaptação da Igreja
portuguesa na formação e responsabi-

lização dos leigos de acordo com normas
emanadas do concílio Vaticano II. Puxão de
orelhas aos bispos? Aos padres? Aos leigos?
Talvez um pouco de tudo a todos.


