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 2.º Domingo do Advento - Ano A

4

Em nossa caminhada para o
Natal, a Liturgia deste domingo

convida-nos a despir-nos dos
valores efémeros e egoístas que
muitas vezes nos fascinam, para
dar lugar em nós aos valores do
Reino de Deus.

As Leituras bíblicas apresentam
duas figuras típicas do Advento
:Isaías e João Baptista

Na 1ª Leitura , Isaías apresenta
um enviado de Javé, com a missão
de construir um Reino de Justiça
e Paz. (Is 11,1-10. É uma das
maiores profecias do Antigo
Testamento referentes ao
Messias, com que o profeta
reaviva a esperança do seu povo,
diante das ameaças do
imperialismo dos assírios. Dá as
características:

Será descendente de David:
“Naqueles dias, do tronco de
Jessé sairá um ramo e um broto
de sua raiz”. (Jessé é Pai de Davi)www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Convertei-vos

RRRRR UUUUU MMMMM OOOOO
e e e e e ACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃOOOOO

Será cheio do Espírito do Se-
nhor: "Sobre ele pousará o Espírito
do Senhor: Espírito de sabedoria e
inteligência, de conselho e de
fortaleza, de conhecimento e de
temor de Deus.

É esta a origem da nossa lista dos
7 dons do Espírito Santo.

Será portador da Justiça e da
Paz:  “Trará justiça para os hu-
mildes...”

Haverá a reconciliação da Cria-
ção: voltará a harmonia perdida en-
tre o homem e a natureza, entre os
animais selvagens e domésticos....

Jesus é o “messias”  que veio tor-
nar realidade o sonho do profeta.
Ele iniciou esse “Reino” novo de
justiça, de harmonia, de paz sem fim

Cheio do Espírito de Deus, ele
passou pelo mundo convidando os
homens a tornarem-se “filhos de
Deus” e a viverem no amor e na
partilha.

Mas a pro-..//.(continua página. 4)

(continuação da página 1)
....//....fecia está longe de sua

com-pleta realização. O Reino
novo trazido por Jesus só poderá
esta-belecer-se a partir da nossa
con-versão pessoal e comunitária.

Na 2ª Leitura , São Paulo exorta
os cristãos a viverem no amor,
dando indicações práticas sobre
o comportamento que devem as-
sumir para com os irmãos.

O Evangelho  apresenta João
Baptista, que prepara os homens
do seu tempo para acolher Jesus:

Personalidade:  é uma figura
impressionante, que fascina o po-
vo. Tem um estilo de vida austera:
no vestir, no comer, no falar, no
morar...Vive no “deserto”, lugar
das privações, do despojamento,
mas também lugar tradicional dos
encontros entre Deus e Israel.

Mensagem : é um apelo à Con-
versão:“Convertei-vos, porque o
Reino dos céus está pró-
ximo...Preparai o caminho do Se-
nhor: endireitai as suas veredas.”

O Baptismo de João:  consistia
na imersão na água do rio Jordão
para as pessoas que aderiam a
esse apelo de conversão. Sign-
ificava o arrependimento, o per-
dão dos pecados e a agregação
ao povo fiel. Ele avisa, que aquele
que vem depois dele “baptizará no
Espírito.Santo e no fogo..”

Portanto o Baptismo de Jesus
vai muito além do baptismo de Jo-
ão: confere, a quem o recebe, a
vida de Deus e torna-o filho de
Deus; incorpora-o à Igreja e torna-

o participante da missão da Igreja
no mundo.

É um quadro de vida completa-
mente novo, uma relação de filiação
com Deus e  de fraternidade com
Jesus e com todos os outros
batizados. É um Sacramento.

- Reação ao Anúncio:
O Povo simples:  reconhece seus

erros e pede o Baptismo...
Os Fariseus e Saduceus : vão

ao encontro de João por curio-
sidade apenas... e são desmas-
carados: “Raça de cobras veneno-
sas...produzam frutos que a conver-
são exige e não se iludam a si mes-
mos, dizendo:‘Abraão é nosso Pai’ .

A Voz de João Baptista con-
tinua convidando à Conversão.

Não é possível acolher “aquele
que vem” se o nosso coração estiver
cheio de egoísmo, de orgulho, de
auto-suficiência, de preocupação
com os bens materiais.

Se quisermos celebrar a vinda do
Senhor e participar do seu Reino,
devemos preparar o caminho, mu-
dar o nosso coração. Nesse itine-
rário, não há espaço para a hipo-
crisia. Não bastam as aparências,
apenas dizer que somos cristãos
porque recebemos o baptismo. A
Conversão deve ser comprovada
pela acção.

Endireitai os caminhos do Senhor,
continua S. João a dizer a todos nós.

Não bastam alguns sentimentos
religiosos...ou algumas práticas
piedosas...Precisamos de apresen-
tar frutos de conversão: Paz,
Fraternidade, Justiça...



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F- 10: às 20h05:  reza do terço; às

20h30:  A Santa Eulália padroeira.
Missa cantada pelo Grupo Coral

- 30.º dia por Maria de Lurdes Gomes
Ferreira Patrício  m.c. Confraria

- Aniv. Carolina C. Matos  m.c.Jacinto
- Aniv. Manuel S. Portela  m.c. viúva
4.ª F - 12: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Januário M. Correia  m.c. viúva
- Aniv. António Alves Lage  m.c. viúva
- Por Heitor Martins Santos m.c.filhos
6.ª F - 14: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Aniv. Manuel Gonçalves Dias

m.c. filho Fernando
- António Cruz Quintas  m.c. viúva
Sábado – 15:  às 17h00 por:
- António Cruz Quintas, José Cruz

Quintas e Deolinda Alves Quinta  m.c.
Lurdes Quintas

Domingo – 16:  Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h00 : ao Santíssimo (cantada)

m.c. Confraria
Atenção:  precedida de adoração e de

procissão no interior da Igreja.

Servir altar 15/16 Dezembro
Sábado - 15: Às 17h00:  Leitores: 10.º

ano; Acólitos: 10.º ano
Domingo - 16:  Às 8h00:  Isabel

Figueiredo, Carlos Faria e Isabel Bar-
ros; Às 11h00:  Leitores : 9.º ano;
Acólitos na missa das 11h00:  9.º ano

Dádiva de Sangue
é no Centro Paroquial

neste domingo
Este domingo, dia 9, das 9h00 às 12h30
haverá recolha de sangue para os hos-
pitais, mas será no novo Centro paro-
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F- 11: às 18h05, na Capela S.

Torcato:  reza do terço; às 18h30:  mis-
sa por:

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

m.c. pessoas amigas
 5.ª F - 13:  às 18h05, na Capela

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

- Aniv. Maria Amélia Azevedo Lima
m.c. João

- Pais (Verónica e José) de Verónica
Silva

Sábado – 15:   Às 18h15, missa por
- Aniv. Ervino Cruz Viana  m.c. Elisa

- Avós (Verónica e José) de Carina
Verónica

Domingo - 16: às 9h30:
- Aniv. Manuel Laranjeira da Costa

m.c. filha Natália
- Por Padre Bernardino e Padre Porto

Soares  m.c. António Chaves Silva

 Servir altar 15/16 Dezembro
 Sábado - 15: Leitores  às 9h30:

Sameiro Ribeiro, Franquelim e  Ivone
Maia; Acólitos:  9.º Ano (2.º grupo)

Domingo - 16:  às 9h30:  Manuela
Viana, Rui Sameiro e Manuela
Barroso. Acólitos:  Glória Lima e
Juliana Oliveira

Feirinhas no Centro

de Curvos
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.

Não esqueça....passe pelo Centro.

quial, ao contrário do que tem acon-
tecido nos últimos tempos que tem
sido na Junta.
A mudança de local deve-se não a
qualquer pedido de ninguém mas a
um lapso do Instituto Português do
Sangue que enviou cartas aos habi-
tuais dadores, indicando esse local..
Mesmo assim, ali ao lado, funcionará
também uma Feirinha...Ocasião de
juntar o útil ao agradável...E mais um
pouco à frente...existe a Igreja Paro-
quial. Ocasião de, com um tiro matar
vários coelhos.

Feirinhas
(Dias 8, 9, 15 e 16 Dezembro)

Espera-se que a população se envol-
va na causa paroquial relacionada
com as feirinhas que se aproximam.
Dizem-me que há muita coisa ofere-
cida. Obviamente que se deseja que
haja muita gente a comprar, mesmo
oferecendo algo mais que o preço real.
Legumes, batatas, bugigangas, tra-
ctores de achas (1 em cada dia de
feirinha), animais, fadas do lar, tudo
será entusiasmo.
Pede-se também voluntários que com-
pareçam a ajudar os responsáveis,
pois prevê-se grande movimento.

Quem quer fazer feirinha
dia 23?

Por ser o domingo que antecede pro-
ximamente o Natal, poderíamos apro-
veitar essa data para feirar coisas li-
gadas ao Natal. Algum lugar se quer
oferecer? Apareça.

 Desfazendo boatos...
Declara-se que à .(continua página 3)

Pela Junta de Curvos
“A Junta de Freguesia de Curvos, vai
realizar a Festa de Natal, no próximo
dia 13 (5.ªfeira) de tarde, na Quinta do
Souto. Embora seja destinada mais em
especial às crianças, jovens e idosos,
convidam-se também todas as pesso-
as que desejem participar. Vão estar
presentes a Escola, o Infantário, o Cen-
tro Social e a Comunidade de Inser-
ção. As inscrições encontram-se aber-
tas na Sede da Junta.”

Continuação de Palmeira
.(boatos).. ..campanha das cartas per-
sonalizadas para o auditório, referen-
te ao lugar de Terroso, aderiram 32 fa-
mílias, totalizando 2.830,00 euros.
Qualquer notícia em contrário, é pura
especulação e até mentira.

Pedido especial em mês de

2 ordenados (reformas)
"Aos reformados e aposentados

em geral pedia que oferecessem parte
da sua reforma . Maneira sadia de
contribuir, eles que têm mais pos-
sibilidades que outras pessoas no
activo."

(do boletim anterior, página de Palmeira)

Inauguração Centro Paroquial
(Campanhas em curso)

1. Feirinhas
2. Pequena rifa de 1.000 bilhetes
3. Pequenas rifas ocasionais em que
sai sempre um prémio
4. Carta do pároco dirigida a cada pa-
roquiano, personalizada.
5. Campanha a favor do palco (Corti-
nas e Som). Tudo junto...dá "paróquia".


