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N.º  890 – Semana de 3 a 9 de Dezembro 2007

 1.º Domingo do Advento - Ano A
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Nesse domingo, inicia mais um
Ano Litúrgico, no qual relem-
bramos e revivemos os Mistérios
da História da Salvação.

Natal e Páscoa centralizam as
celebrações, que são vividas em
três momentos: antes, durante e
depois...

Neste Ano A, o Evangelho de
Mateus terá uma atenção espe-
cial. Com o Advento, entramos no
tempo que nos prepara para o
Natal do Senhor.

A palavra "Advento" significa
“Vinda” e faz-nos relembrar e re-
viver as primeiras etapas da His-
tória da Salvação, quando os
homens se prepararam para a
vinda do Salvador, a fim de que
também nós possamos preparar
hoje em nossa vida a vinda de
Cristo por ocasião do Natal.

Nas duas primeiras semanas do
Advento, vigilantes e alertas,  es-
peramos a vinda definitiva ewww.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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gloriosa do Cristo Salvador,  e nas
duas últimas semanas, lembrando
a espera dos profetas e de Maria,
preparamos mais especialmente o
seu nascimento em Belém.

A Liturgia de hoje é um veemente
apelo à "Vigilância"

Na 1a Leitura,  Isaías apresenta
um dos oráculos mais bonitos de
todo do Antigo Testamento.  O texto
encarna a espera do Antigo Testa-
mento e o Advento pré-cristão.  É o
poema da Paz Universal e da
convergência de todos os povos ao
redor do Senhor. Ele promete três
coisas:

- Jerusalém tornar-se-á o
centro  para o qual os homens de
todo o mundo voltarão seus olha-
res, seus sonhos e esperanças:

- Todos os povos tomarão o
caminho de Jerusalém, ao en-
contro do Senhor.

- Chegará então a “Paz univer-
sal” ,  como..//. continua na página 4

(continuação da página 1)
...//.. fruto da justiça e da prática

da Palavra de Deus.  As armas se
transformarão em instrumentos
pacíficos de trabalho e de vida.

Um povo insignificante será o
centro religioso e espiritual de to-
dos os povos. Na expectativa
daquele dia é preciso VIGIAR.

Na 2a Leitura,  São Paulo  con-
vida-nos a acordar para descobrir
os sinais  do novo dia que já raiou
e caminhar ao encontro da Salva-
ção, deixando as obras das trevas
e vestindo as armas da LUZ.

O Evangelho  é um apelo à Vi-
gilância , para reconhecer o Se-
nhor na sua chegada. Será assim
a realização do sonho do Profeta.
Para transmitir essa mensagem,
Jesus usa três quadros:

- O 1º quadro  é da humanidade
na época de Noé : os homens vi-
viam, então, numa alegre incons-
ciência, preocupados apenas em
gozar a sua “vidinha” descompro-
metida.  Quando o dilúvio chegou,
apanhou-os de surpresa e
desprevenidos.

- O 2º quadro  fala dos traba-
lhos  da vida quotidiana:  podem
nos levar a negligenciar a prepa-
ração da Vinda do Senhor.

- O 3º quadro  coloca o exemplo
do dono de uma casa,   que ador-
mece e deixa a sua casa ser rou-
bada pelo ladrão.

O que significa “estar vigi-
lante”?  Será apenas estar sem
pecado... para não ir para o infer-
no? Ou acolher todas as opor-

tunidades de salvação, que Deus
nos oferece?

Jesus continua vindo, para nos
salvar e nos trazer a felicidade. E
nós temos que estar sempre atentos
para perceber cada vinda sua.

Ele está presente nas palavras de
quem nos orienta para o bem,  nos
gestos de amor dos irmãos, no es-
forço de quem se sacrifica a cons-
truir um mundo mais justo e fraterno.

Hoje, devido ao medo provocado
pelo desemprego, fome e violência,
assistimos ao fenómeno da busca
de refúgio no sagrado. Mas o ex-
cesso de alegria de práticas religi-
osas sem compromisso  pode-nos
tirar a possibilidade de perceber a
chegada do Senhor.

- Certas liturgias e rezas festivas
fazem-nos mais vigilantes, mais
acordados para a realidade ou fun-
cionam como som, que nos impe-
dem de ver a chegada daquele que
vem?

Motivos que impedem o aco-
lhimento do Senhor que vem:

- Prazeres da vida:  a pessoa
mergulhada nos prazeres fica ali-
enada.. Ao domingo, dorme-se...
passeia-se... pratica-se  desportos...
mas não sobra tempo para celebrar
a sua fé na Comunidade...

- Trabalho excessivo:  a pessoa
obcecada pelo trabalho esquece o
resto: Deus, a família, os amigos, a
própria saúde...

- Distracção:  o distraído não vê
Cristo, presente na pessoa sofre-
dora...Acha que não é problema
seu... é do governo... da Igreja...



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F- 03: às 18h05:  reza do terço; às

18h30:  missa por:
- Aniv. José Silva Martins  m.c. viúva
- Aniv. Herculano  A. Martins  m. mãe
4.ª F - 05: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Maria Conceição Rodrigues

Torres  m.c. filha Teresa
- Pai (António) de Francisco Agra Ven-

da (terminou)
6.ª F - 07: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Rosa Mir. Silva  m.c. viúvo
- Aniv.Joaquim G. Ch. Dias  m.c. viúva
Sábado – 08:  dia Santo
Às 8h00, missa por - Aniv. Francisco

Portela Silva  m.c. padrinho Francisco
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta-feira)
Às 11h00:  30.º dia por Heitor Lima da

Silva  m.c. Confraria
- Pelos avós (Manuel e Maria) de Ma-

ria A. Venda (última)
Domingo – 09:  Às 8h00: Pelo Povo
Às 11h00 : - Por Fernando Santos

m.c.filha Sandrina ( terminou) e  Almas

Servir altar 08/09 Dezembro
Sábado - 08: Às 8h00:  Leitores: Rosa

Martins, Sargento Santos e Teresa
Santos; Às 11h00:  Paula Miranda, João
Cepa  e Sara Serra; Acólitos na mis-
sa das 11h00:  7.º ano, grupo catequista
Paula Ruivo

Domingo - 09:  Às 8h00:  Celina,
Armindo Fernando e Rosa Martins
Às 11h00:  Maria Afonso, Cabo Lima e
Sílvia Meira; Acólitos na missa das
11h00:  7.º ano, grupo catequista Olga
Cardoso

  Inauguração Centro Paroquial
Definitivamente assente. A inaugura-
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F- 04: às 18h05, na Capela S.

Torcato:  reza do terço; às 8h00:  mis-
sa por:

-  Almas  m.c. Associação
- Por Maria Amélia Lima Miranda

m.c. pessoas amigas
 5.ª F - 06:  às 18h05, na Capela

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

- Aniv. António Costa Leme  m.filhos
- Joaquim Amorim  m.c. tio  António
Sábado – 08:  dia Santo
Às 9h30, missa por - Ao S.C.Jesus

(da 1.ª sexta-feira)  m.c. Associação
- Pais (David e Adelaide) e irmãos

(Manuel e Augusta) de Paulo Pereira
Martins (terminou)

Domingo - 09: às 9h30:
- Aniv. Adelino Freixo e esposa

(Maria)  m.c. filha Carolina
- Por António Freitas m.c.Elisa Viana
- As 10h15:  baptizado

Servir altar 08/09 Dezembro
 Sábado - 08: Leitores  às 9h30:

Patrícia Valverde, Paulo Engrácia e
Carla Daniela Acólitos:  9.º Ano (1.º
grupo)

Domingo - 09:  às 9h30:  Adosinda,
Alberto Matos e Elisa Viana. Acólitos:
Grupo de Jovens META

Grupo de Jovens META
dinamiza Adoração

Conforme programa de actividades do
grupo e de acordo com aviso tornado
público há cerca de 2 meses, o Gru-
po de Jovens dinamizará a Adoração
Eucarística deste domingo. O esque-
ma que se propõem seguir é o de
Taizé. Aberto a toda a gente, outros
adultos podem ter participação activa.

ção do Centro Paroquial, com as 3
grandes valências e funções para a
co-munidade, ou seja, casa mortuá-
ria, auditório e Centro de Catequese
(este já a funcionar quase há 3 anos),
será no dia 22 de Dezembro.

Presença confirmada do Sr. Arce-
bispo, do Sr. Presidente da Câmara e
doutras autoridades. Outras ainda vão
ser convidadas.

Será às 16h00 , com uma pequena
sessão solene no auditório e a Euca-
ristia às 17h30 nesse dia.

O auditório servirá já de palco para
as festas de Natal da escola do 1.º
ciclo e da Catequese Paroquial com
a participação do grupo de Jovens.

Um grande presépio será feito no
Foyer de entrada do Auditório.

O recinto do adro, a praça do Centro
Paroquial e a torre da Igreja serão
iluminadas durante todo o mês de
Dezembro, a partir do dia 8.

Vamos prep arar condignamente
tal evento. É a freguesia que estará
em festa. Vamos a sacrificar um pou-
co as compras supérfluas do Natal
para reservar algo para a paróquia. Aos
reformados e aposentados  em geral
pedia que oferecessem parte da sua
reforma . Maneira sadia de contribuir,
eles que têm mais possibilidades que
outras pessoas no acti-vo.

O CICS pede para avisar.. .
Que vai organizar no dia 15 de De-
zembro, pelas 12 horas, um almoço
de Natal para os idosos..da fregue-
sia, na Escola de Barral.
Inscrições na Junta de Freguesia até
ao próximo dia 7 de Dezembro.

 O CICS pede para avisar

A adoração terminará com a procis-
são no interior da Igreja.

Feirinhas...no Centro
O Centro Social vai promover nos

dias 8 e 9, nas suas instalações, das
9h00 às 11h00, duas feiras de vendas
de produtos confeccionados pelos
utentes dos 1,º, 2.º e 3.º ciclos.

O objectivo é angariar verbas que
permitam à instituição ir organizando
actividades de passeios e visitas de
estudo ao longo do ano.

Entre as variedade de produtos
confeccionados, e que podem ser
úteis a quem os adquire, contam-se:
telas pintadas, arranjos de Natal,
sobremesas, bordados e outros.

Não esqueça....passe pelo Centro.
Algumas campanhas estão em cur-
so.  Sobretudo para o som e cortinados
do Palco. E só estas 2 parcelas vão
ultrapassar os 30.000 euros. Acudam-
me!

Feirinha...grande
(Palmeira)

A  Ana Lima vai promover, no fim de
semana de 8 e 9 de Dezembro, mais
uma "feirinha....grande", cujo produto
reverterá para as festas deste mês de
Dezembro. Com legumes, oferta do Sr.
Fernando Portela, e outros produtos,
com pequenas (grandes) rifas, com ou-
tras campanhas e dádivas, tudo vai ser
festa e ambiente próprio de Natal
Colaborem. Há ainda dificuldades que
temos de vencer no tocante a verbas
necessárias para metas que temos no
horizonte, relacionadas com o Centro
Paroquial. Tudo junto...dá "paróquia".


