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 3.º Domingo do Advento - Ano A
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O 3º domingo do Advento é
chamado “Domingo da alegria”.

As Leituras bíblicas são um
convite muito forte para a alegria,

porque o Senhor, que espera-
mos, já está conosco e com ele
preparamos o Advento do seu
Reino.

Na 1ª Leitura Isaías prevê a A-
legria dos tempos messiânicos. (Is
35,1-6a.10)

O profeta deseja despertar a
esperança e fortalecer o ânimo
dos exilados.

O povo atravessava um dos pio-
res períodos de sua história:
Jerusalém e o templo destruídos,
o povo deportado na Babilônia.

Mesmo diante destas ruínas, o
profeta fala do deserto que vai
florir,  da tristeza que vai dar lugar
à alegria, do medo que dará lugar
à luz.

Ele libertará os cegos, os coxos,
os mudos de suas doenças...
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Alegrai-vos
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É a alegria da volta à Pátria, da
saúde readquirida, da liberdade re-
conquistada.É a festa da interven-
ção do Deus que salva.

Na 2ª Leitura,  São Tiago exorta
à Paciência ao esperar a vinda do
Senhor. (Tg 5,7-10)

No Evangelho,  Jesus mostra que
o mundo novo anunciado pelo
Profeta já chegou. O texto tem 3
partes: (Mt 11,2-11)

1. A pergunta de João Baptista:
João Baptista estava preso... por

Herodes...por reprovar o seu com-
portamento...

No cárcere, ouve falar das obras
de Cristo, tão diferente do que se
esperava: Ele anunciara um juiz
severo que castigaria os peca-
dores...

Ao invés, defronta-se com alguém
que se aproxima dos pecadores.
Perplexo, envia a Jesus dois
discípulos com uma pergunta bem
concreta: .//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
....//....“És tu aquele que há-de

vir ou devemos esperar outro”?
2. A resposta  de Jesus:
Jesus revela-se retomando os

seis sinais concretos de liberta-
ção, já anunciados por Isaías há
muito tempo: “Ide contar a João o
que estais ouvindo e vendo: os
cegos, paralíticos, leprosos, sur-
dos, mortos, pobres evangeliza-
dos...” E acrescenta:  “Feliz quem
não se escandalizar de mim...”

Jesus mostra a João que as su-
as obras inauguram a era mes-
siânica, sob a forma de actos de
salvação, não de violência.

3. O Testemunho de Jesus
sobre João:

- João Baptista não é um caniço
que verga conforme o vento:  não
é um pregador oportunista que se
adapta conforme a situação.

- Não é um corrupto  que vive
na fortuna e no luxo...É muito mais
que um Profeta ... “É o maior dos
nascidos de mulher”.

Os que já pertencem ao Reino
transcendem aqueles que os pre-
cederam e prepararam. Declara-
ção implícita da superioridade do
Novo sobre o Antigo Testamento;
da Igreja sobre a Sinagoga; da
Lei de Cristo sobre a de Moisés.

Que sinais oferecemos hoje
para convencer os homens de
que o Messias está entre nós?  A
res-posta de Jesus a João
Baptista foi clara: “Ide contar a
João o que estais ouvindo e

vendo.. .” Os cegos recuperam a
vista, os surdos ouvem...

Também hoje, cristãos e comuni-
dades, que descobrem Jesus, recu-
peram a vista, abrem os ouvidos,
começam a andar. Começam a ver
o mundo com outros olhos: os olhos
do evangelho, da justiça, do
compromisso missionário...

Começam a escutar  os clamores
dos oprimidos...Começam a andar ...
crescer na fé ...Os pobres são
evangelizados...

Era mentalidade dos dirigentes de
então de que os ricos eram abenço-
ados e os pobres amaldiçoados...
Jesus rejeita esta mentira...

Jesus nasceu pobre, criou-se
entre pobres, chamou pobres para
seus discípulos. Os pobres  vibra-
ram com Jesus e seguiam-no com
entusiasmo... E ainda hoje, a sua
mensagem é acolhida com mais
entusiasmo entre eles...

Em nossa vida, há sinais que o
Reino de Deus já chegou?

A Liturgia de hoje é um convite
forte à alegria.

O mundo vive carente de alegria.
A depressão tornou-se a doença

dos tempos modernos. Muitos, na
ânsia de ter alegria, agarram-se a
coisas e pessoas que,  no máximo,
só lhes conseguem proporcionar
momentos fugazes de prazer.

A Boa Nova trazida no Natal é
mensagem de alegria. É ela uma
característica das nossas Comuni-
dades?  Somos semeadores de
alegria ou motivo de dor e tristeza?



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F- 17: às 18h05:  reza do terço; às

18h30:  missa por:
- Ao Santíssimo Sacramento  m.c.

Ana Lima e Alice Azevedo
 4.ª F - 19: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. António da Cruz Quintas  m.c.

viúva
- Aniv. António Armindo Dias  m.c. fi-

lho António
- Aniv. José Joaquim Ferreira Sousa

m.c. viúva
6.ª F - 21: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Aniv. Angelino Gonçalves da Silva

m.c. filha Ana Maria
- Pelas Almas  m.c. José António

Maciel
Sábado – 22:  às 17h30 por:
- Pelos benfeitores  do Centro Paro-

quial a serem recordados no dia da sua
inauguração

Domingo – 23:  Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h00 : aniv. Laurinda Martins Go-

mes  m.c. filho Carlos

Servir altar 22/23 Dezembro
Sábado - 22: Às 17h00:  Leitores:

Sónia Nogueira, jovem masculino do
10.º ano e Ana Paula Correia Dias;
Acólitos: 9.º ano. Atenção: preside
o Sr. Arcebispo

Domingo - 23:  Às 8h00:  Maria Afon-
so, José Per. Venda e Marlene Quinta;
Às 11h00:  Leitores : 9.º ano (ou Paula
Miranda, Natália Brito e um elemento
do 9.º ano); Acólitos na missa das
11h00:  10.º ano

Programa da Inauguração
do Centro Paroquial

Às 15h45:  recepção aos convidados
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F- 18: às 18h05, na Capela S.

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

- 7.º dia por Padre Torcato Moreira
- Aniv. Paulo Jorge Gonçalves Ma-

tos  m.c. pais
 5.ª F - 20:  às 18h05, na Capela

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

- Pelos pais (José e Verónica) de
Idalina Silva

- João da Silva Gonçalves  m.c. so-
brinha Amélia

6.ª F - 21: Às 11h30: bodas de ouro
matrimoniais do casal Rosendo
Portela Gonçalves e Maria Auxília
Cardoso Silva, cantado pelo coro dos
jovens

Sábado – 22:   às 11h00: Casamen-
to (cantado pelo coro dos adultos)

18h15, missa por:
- Aniv. Maria Figueiredo m.c. filha Ali-

ce
- Aniv. Manuel Joaquim Brito  m.c.

cunhado Rosendo
- Pelas almas  m.c. Associação.
Domingo - 23: às 9h30:
-  Aniv. Maria Cidália Campos Pereira

m.c. filha
- Pais (Ervino e Raínha) de Elisa

Viana
- Às 12h15:  baptizado

Servir altar 22/23 Dezembro
 Sábado - 22: Leitores  às 18h15:

Sara Garrido, Pedro Garrido e Filipa
Valverde; Acólitos:   8.º Ano (1.º grupo)

Domingo - 23:  às 9h30:  Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória
Afonso. Acólitos:  Luis Amorim e Luis
Garrido)

Às 16h00:  bênção das instalações,
pelo Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga
Às 16h15:  visita às novas instalações
Às 16h30:  sessão solene, no auditó-
rio, em que falarão, para além do pá-
roco, o Presidente da Junta, o Presi-
dente da Câmara, o Arquitecto Sá Ma-
chado (autor do projecto) e o Sr. Ar-
cebispo.
Às 17h30:  Eucaristia na Igreja, com
a participação da Catequese
Às 19h30:  jantar num restaurante em
Esposende, para os convidados.
Espera-se também a presença  dum
representante do Governo, sobretudo
o Sr. Governador Civil de Braga

Festa da Catequese
Será no domingo, dia 23, da parte de
tarde. Para além das crianças e ado-
lescentes da toda a catequese, com
as respectivas catequistas, deverão
assistir os pais, caso queiram.

Novas feirinhas e sorteio
Serão neste fim de semana, sábado
e domingo. Com elas encerraremos,
por agora, o ciclo de feirinhas antes
do Natal.
Às 11h50 de domingo , dia 16, reali-
za-se a rifa que está a ser vendida.
Será junto da entrada principal do
auditório. Tragam os bilhetes para
conferirem.

Resultado do peditório para a
Liga Contra o Cancro

Rendeu 213,28 euros o peditório
efectuado no dia Todos os Santos.
O Núcleo Regional do Norte da Liga
Portuguesa contra o Cancro agrade-
ce, através da prof.ª Amélia Jorge

 Faleceu o Padre Torcato
Faleceu no dia 11 deste mês o Padre

Torcato Moreira que foi pároco desta
freguesia de Curvos durante 14 anos,
ou seja, de 30 de Junho de 1965 até
ao dia 5 de Março de 1979, sucedendo
directamente como pároco desta
freguesia ao saudoso Padre Porto
Soares, também falecido ultimamente.

Exerceu idêntico cargo em Fonte
Boa, durante 23 anos, desde 1979 até
Junho do ano 2002.

Os últimos anos passou-os na sua
terra, em Belinho, em casa de fami-
liares, quer ajudando o pároco quer
mesmo substituindo-o (refiro-me à
doença e morte do Padre Leal).

Será celebrada missa de 7.º dia por
sua alma, em Curvos, no dia 18, 3.ª
feira, na Capela de S. Torcato, às
18h25. Paz à sua alma.

Resultado do peditório para a
Liga Contra o Cancro

Rendeu 263,96 euros o peditório
efectuado no dia de Todos os Santos.
O Núcleo Regional do Norte da Liga
Portuguesa contra o Cancro agrade-
ce, através da prof.ª Amélia Jorge
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