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 4.º Domingo do Advento - Ano A

4

Em nossa preparação para o
Natal,  a Liturgia deste 4º Domingo
do Advento  apresenta-nos duas
figuras importantes, que colabo-
raram com Deus, na realização do
Plano de Salvação: Maria e José .

Na 1a Leitura,  Isaías anuncia
uma Virgem, que conceberá o
“Deus conosco”. Is 7,10-14)

O Rei Acaz confia mais no poder
do exército dos assírios, do que
na força e na protecção de Deus
e sofre um estrondoso fracasso.

Apesar da infidelidade de Acaz,
Isaías confirma a fidelidade de
Deus e revela um sinal de espe-
rança: “Uma Virgem conceberá e
dará à luz um filho (Ezequias), e
lhe porá o nome de EMANUEL,
que quer dizer Deus-Connosco”.

O filho de Acaz, concebido de
uma virgem, foi um bom rei,
consolidou  a dinastia de David e
tornou-se sinal da presença de
Deus no meio do povo.

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Maria e José
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Desde o início da era cristã, os
cristãos viram na figura dessa “vir-
gem” a imagem de Maria, mãe de
Jesus;  e no “Emanuel” o próprio
Jesus, o verdadeiro “Deus-
connosco”.

E nós, onde pomos a nossa segu-
rança: em Deus ou nas estruturas
humanas?  Estamos atentos aos
“sinais” de Deus, através dos quais
nos indica o caminho a seguir?

A 2ª Leitura  sugere que o En-
contro com Jesus deve levar os
seus seguidores a testemunhar a
Boa Nova da Salvação e fazer com
que ela se torne uma realidade
libertadora em todos os tempos e
lugares. (Rm 1,1-7)

No Evangelho,  vemos a plena
realização da promessa: uma
Virgem  concebe e dá à luz um filho,
que será chamado  pelo nome de
Emanuel, que significa Deus-
connosco.” Seu nome é Maria

A narrativa..//.(continua na página 4)

(continuação da página 1)
....//..da situação de Maria e

José não deve ser vista como uma
descrição de factos históricos,
mas uma CATEQUESE, destinada
a proclamar verdades de Salva-
ção: Jesus vem de Deus: sua ori-
gem é divina. Maria encontra-se
grávida por obra do Espírito
Santo.

Missão de Jesus:  o seu nome
mostra que ele vem de Deus com
uma proposta de salvação para
os homens: “Jesus” significa “Javé
salva”. O seu Nascimento de uma
“Virgem” afirma que Jesus é o
Messias  anunciado pelos profe-
tas, enviado por Deus para res-
taurar o reino de David.

José  desempenha um papel
importante: pela sua obediência,
realizam-se os planos e as pro-
messas de Deus. Confiando na
palavra de Deus, penetra na obs-
curidade do Mistério divino, e in-
corpora-se no plano salvador de
Deus, com plena disponibilidade.

Maria Virgem  convida-nos a
admirar o que o Senhor operou
nela e a acreditar na vitória da
vida também onde nós só enxer-
gamos sinais de morte.

No Natal, “Deus vem ao encon-
tro dos homens” para oferecer a
Salvação. Esse encontro só será
possível se tivermos o coração
disponível para o acolher e para
abraçar a sua proposta.

O Evangelho de hoje  apre-
senta-nos duas pessoas  que

colaboraram no Plano de Deus:
tiveram dúvidas sérias, mas foram
plenamente disponíveis.

Maria  está sempre disponível
para escutar os apelos de Deus e
responde com um “sim” generoso
de total disponibilidade...Esse “sim”
e essa disponibilidade tornam
possível a presença salvadora de
Deus no mundo.

Sou capaz de dizer “sim” todos os
dias, de forma que,  através de mim,
Deus possa nascer no mundo e
salvar os homens?

José  é a outra figura que nos
questiona...Ele é o homem a quem
Deus envolve nos seus planos
misteriosos, mas que tudo aceita,
numa obediência total a Deus.

Sou capaz de acolher os projectos
às vezes misteriosos de Deus,  com
a mesma disponibilidade de José,
em obediência total a de Deus?

 Com Maria e José , preparemos
o Natal deste ano... Se, como Maria
e José, acolhermos a mensagem de
Deus,  acreditando nela, superando
o medo e a dúvida...; Se, como Ma-
ria e José, nos deixarmos engravidar
pelo Espírito do Senhor, empres-
tando nosso ser, nosso corpo e nos-
sa mente, nosso espírito e nosso
tempo, nossa fragilidade e nossa
força, para que Deus actue em
nós... Toda a nossa vida será um
NATAL PERENE, um contínuo
DEUS-CONNOSCO...
VOTOS SINCEROS DUM SANTOVOTOS SINCEROS DUM SANTOVOTOS SINCEROS DUM SANTOVOTOS SINCEROS DUM SANTOVOTOS SINCEROS DUM SANTO
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  Paróquia de Palmeira

2

 Intenções de Missas
2.ª F- 24: às 16h45:  missa por:
- Aniv. Paulino Neves Faria  m.c. viúva
- Aniv. Porfírio M. Oliveira  m.c. Teresa
3.ª F - 25: dia de Natal
Às 8h30:  Missa pelo Povo; Às 11h30:

Missa por:
Aniv. Rosa Martins Ribeiro e marido

m.c. filha Maria
- Aniv. Laurinda Rosa Dias  m.c. filhas

Ana Maria e Maria
4.ª F - 26: às 18h30:  reza do terço;

às 19h00:  Bodas de Prata matrimo-
niais  do casal Martinho e Rosa
Martins  (cantado pelo grupo Jovem)

6.ª F - 28: às 18h05:  reza do terço;
às 18h30:  missa por:

- Aniv. Alfredo V. Miranda  m.c. viúva
- Por Maria Gonçalves Bandeira  m.c.

filha Conceição
Sábado – 29:  às 17h30 por:
- Paulino M. Lima  m.c. amigos
Domingo – 30:  Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h00 : A Nossa Senhora  m.c. Ana

Lima e Alice Azevedo
Às 12h00:  baptizados

Servir altar 25/29/30 Dezembro
3.ª F - 25 - 25: Às 8h30:  Leitores: Acei-

tam-se voluntários adultos; Acólitos:
Casal; Às 11h30:  aceitam-se voluntári-
os para leitores e acólitos

Sábado - 29: Acólitos: 8.º ano da
catequese; Leitores:  aceitam-se volun-
tários

Domingo - 30:   Às 8h00:  Teresa
Santos, Sargento Santos e Rosa
Martins; Às 11h00:  Leitores : Sara Ser-
ra, Pedro Saleiro e Sílvia Meira;
Acólitos: voluntários

Intenções de Missas para 2008

Há impressos na sacristia, quer para
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
2.ª F - 24: às 16h00: Aniv. Alziro

Moreira Dias  m.c. filho Paulo
3.ª F- 25: às 10h00, na Igreja:  mis-

sa por: - Almas  m.c. Associação
- Por Maria Amélia Lima Miranda

m.c. pessoas amigas
 5.ª F - 27:  às 18h05, na Capela

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

- Aniv. António Domingues da Venda
m.c. filha Maria José

- Aniv. Maria R. Martins  m.c. família
6.ª Feira - 28:  às 21h00: concerto

musical na Igreja, integrado nas
Jornadas Culturais da Junta de
Freguesia.

Sábado – 29:  às  18h15, missa por:
- Pelos pais (José e Verónica) de

Idalina Silva
- Por Paulo Jorge Gonçalves Matos

m.c. irmã Amélia
Domingo - 30: às 9h30:   Pelos pais

(David e Adelaide) e irmãos ( Augusta
e Manuel) de Paulo Pereira Martins

Servir altar 25/29/30 Dezembro
 3.ª F - 25 - 25: Às 10h00:  Leitores :

Aceitam-se voluntários Acólitos: João
Filipe e Ricardo Faria

Sábado - 29: às 18h15: Leitores:
Patrícia Valverde, Vitor Franquelim e
Carla Daniela; acólitos:  7.º ano

Domingo - 30:  9h30:  Acólitos : Gló-
ria Lima e Juliana; Leitores: Céu Afon-
so, António Sá e Ivone Ribeiro

Campanha do grupo META
 O grupo de jovens recebeu um e-

mail do grupo de Vila Chã. Esse email,
fala duma recolha que se vai realizar
estas férias de Natal, de materiais de
higi-ene e produtos materno-infantil

missas de aniversário (que devem ser
pedidas durante o mês de Janeiro
para todo o ano), quer para missas
sem dia certo, que ficam a aguardar
a vez, pela ordem de inscrição.
Nos impressos deverão pedir todas as
missas que queiram. Não haverá
restrição alguma para missas de ani-
versário, mesmo que tenham morrido
há mais de 10, 15 ou mais anos. 
Mas, vejam se ao menos vêm ouvir
aquelas que pedem para celebrar.
Como de costume, a esmola das mis-
sas continua a ser lançada no pra-
to , aquando do peditório da colecta.

Sapatinho de Natal
Dia 25 de Dezembro, 1 e 6 de Janeiro.
Nestes dias as colectas serão levadas
pessoalmente ao presépio.

Janeiras para a Fabriqueira
O Grupo Coral dos adultos, a que se
podem juntar outras pessoas que
queiram e até jovens, vão cantar as
próximas Janeiras pela freguesia, com
o intuito de agradecer à freguesia a
ajuda que tem prestado à construção
do Centro Paroquial, já inaugurado, e
angariar algumas verbas mais que
possam saldar alguma coisa que
ainda ficou por pagar.

O calendário será o seguinte:
Dia 5 de Janeiro:  lugares de Santa
Baia e Susão; Dia 6 de Janeiro:  lugar
de Igreja (Agra e rua 25 de Abril, e rua
Padre Pires Afonso, loteamento da
Caraminola, e Loteamento da Quinta
de Santa Baia)..(continua na pág. 3)
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(roupi-nhas de bebé, chupetas
brinquedos, etc) até mesmo comida,
que estão a ser angariados pelo grupo
de jovens de Vila-Chã para ajudar o
povo de La-clubar, que é uma região
montanhosa de Timor Leste. Foi assim
lançado um "pedido e ajuda" a todos
os grupos .

Desta forma, o nosso grupo aliou-se
a esta causa, ou seja, até ao dia 5 de
Janeiro, vamos recolher produtos aci-
ma pedidos. Peço-lhe que publique no
boletim, de que até ao dia 5 de Janeiro,
as pessoas que queiram ajudar podem
deixar as ofertas no bar ou entregrar a
alguém do grupo de jovens. Obrigada
pela compreensão, um beijinho
JULIANA FREITAS

Continuação de Palmeira

Dia 12:  Lugar de Terroso; Dia 13:  Rua

dos Combatentes (Eira d'Ana N) até
filhareiro; Dia 19:  Lugar do Sr.
Desamparados, Rua 25 de Abril
(partindo do Carvalho), rua das
Cerqueiras e rua 13 de Maio (junto da
estrada dum lado e doutro); Dia 20:
Restante lugar de Eira d'Ana Sul; Dia
26: Lugar de Faro, começando pela rua
1.º de Maio e indo até Goios
Dia 27:  Lugar de Barral

Números premiados no
sorteio de Natal

Os números do sorteio foram os
seguintes: 1.º Prémio  (saído à D.ª
Dina  Valente) n.º 982 (presunto) 2.º
Prémio  (saído à D.ª Maria Faria) n.º
1292 (bacalhau), 3.ª Prémio:  n.º 652
4.º Prémio:  n.º 726.


