
12

Boletim Paroquial

2.º Domingo do Advento - Ano B

4

.

1

RRRRR UUUUU MMMMM OOOOO
e e e e e ACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃACÇÃOOOOO

www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com

Ano Paulino
«Há outro aspecto típico do

Espírito que nos foi ensinado por
São Paulo: é a sua

ligação com o amor. De facto,
São Paulo escreve: “A esperança
não engana, porque o amor de
Deus foi derramado nos nossos
corações pelo Espírito Santo que
nos foi dado” (Rm 5, 5). Na minha
Carta encíclica “Deus caritas est”
citei uma frase muito eloquente de
Santo Agostinho: “Se vês a
caridade, vês a Trindade” (n. 19),
e prossegui explicando: “O Espírito
é aquela força que harmoniza seus
corações [dos crentes] com o
coração de Cristo e levaos a amar
os irmãos como Ele os amou”
(ibid.). O Espírito insere-nos no
próprio ritmo da vida divina, que
é vida de amor, fazendo-nos
pessoalmente partícipes dos
relacionamentos existentes entre o
Pai e o Filho. Não é sem signifi-
cado que Paulo, quando elenca as
várias componentes da frutificação
do Espírito, coloque em primeiro
lugar o amor: “O fruto do Espírito
é: amor, alegria, paz, etc.”. E dado
que por definição o amor une, isto
significa antes de tudo que o
Espírito é criador de comunhão no
âmbito da comunidade cristã,
como dizemos no início da Santa
Missa com uma expressão paulina:
“... a comunhão do Espírito Santo
[ou seja, a que é realizada por ele]
esteja com todos vós!”. Por outro
lado, é também verdade que o Es-

Certamente já muitos de nós
passámos pela experiência de
receber na nossa família um
bebé. Sobretudo para os pais,
há a preocupação de preparar
tudo para que, ao chegar o dia
do seu nascimento, nada possa
faltar; para isso, há até, hoje, a
preocupação e a possibilidade
de saber se é menino ou
menina, para que as coisas a
comprar estejam de acordo
com as circunstâncias. Ora, a
Liturgia deste II Domingo do
Advento  centra-se na palavra
PREPARAR.  Mas, preparar o
quê? Este convite é-nos lan-
çado por João Baptista que diz
que Alguém de novo vai nascer
e que, para isso, precisamos de
preparar. Não se trata aqui de
preparar uma alcofa, comprar
as fraldas, as roupinhas e os
brinquedos, mas muito mais do

Preparar os caminhos do Senhor
que isso, e certamente com
maior exigência.

O desafio da Liturgia é sobre-
tudo preparar o nosso coração
para acolher/receber o Menino
Jesus, que já veio, mas que
também, neste Natal, mais uma
vez bate insistentemente na
porta do nosso coração, porque
quer entrar, quer viver connos-
co, quer fazer parte da nossa
família. Ele nasce para nós, está
de braços abertos para nos
acolher. O problema é que mui-
tas vezes nos distraímos com
tantas “luzes” que nesta altura
nos iluminam, que acabam por
nos encandear e impedir de ver
a Verdadeira Luz, aquela que
não faz publicidade, que não dá
crédito para compras supérflu-
as, porque é verdadeira e in-
teiramente gratuita. João Baptis-
ta aparece..(continua na pág. 4)

pírito nos estimula a estabelecer
relacionamentos de caridade com
todos os homens. Dado que, quan-
do amamos, damos espaço ao Es-
pírito, permitimos que se expresse
em plenitude. Compreendemos por
que é que Paulo coloca na mesma
página da Carta aos Romanos as
duas exortações: “deixai-vos
inflamar pelo Espírito” e “não
pagueis a ninguém o mal com o
mal.»(Bento XVI).

Continuação da página 1
...hoje como “alarme activo”, que
nos chama a atenção para nos
centrarmos n’Aquele que vem, e
que um dia virá governar com
justiça, “porque o Senhor não
tardará em cumprir a sua
promessa” (2ª Leitura).

Vivendo o Evangelho
Preparar a vinda de Jesus não

nos pode tornar insensíveis à
grave situação económica,
profissional, familiar e até espi-
ritual de muitos dos nossos ir-
mãos. Isto não se deve reflectir
apenas em darmos coisas que
muitas vezes até nos sobram,
mas deve ir mais longe: “dar-se”,
que se traduz em conselhos, em
escutar atentamente os outros,
em visitar um doente, um preso,
em ter mais atenção e dedicação
à própria família. Também isto é
preparar a vinda de Jesus, que
nos deixou uma grande lição,
nem sempre fácil de cumprir:
amar os outros.
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 09: às 18h10  (na Capela
S. Torcato)):  terço; às 18h30
cantada  por:

- Aniv. Irene Dias Faria e M.ª
Emília F. Venda  m.c. Rogério

- Aniv. Paulo Jorge Cerqueira
m.c. prima Ana Maria

- Aniv. Adelino Freixo e esposa
(Maria)  m.c. filha Carolina

5.ª F - 11:  às 18h10  (na Capela
Rateira): terço; às 18h30 por:

- Pelas Almas  m.c. Associação
- Manuel Alves de Lima  m.c. viúva
Sábado – 13:  Às 18h15:  por:
Aniv. M.ª Amélia Lima  m. família
- Pais (Ervino e Raínha) de

Manuela Freitas
Domingo – 14:   Às 9h15  -
- M.ª Fernandes Vale  m.c. família
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva

Servir altar 13/14 Dezembro
Sábado - 13:  Acólitos : grupo 2

(10.º ano) + 2 do 6.º ano.  Leitores:
Sara Patrícia Faria, (do gru.2 do
10.º ano), Lionel e Ângela Faria

Domingo- 14: 9h15:   Acólitos:
Jovens META; Leitores: Céu
Afonso, António Sá e Licínia
Martins
Grupo de Jovens META

1. Iremos realizar uma feirinha no
próximo dia 14 de Dezembro
onde estarão à venda: frangos,
bolos...material da LIAM (calen-
dários, almanaques, ...postais de
Natal da SOLSEF.
A SOLSEF (Sol Sem Fronteiras) é
uma Organização não Governa-
mental de solidariedade, de
inspiração cristã e que surge a

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 08: às 8h00: por
- Aniv. Emília Júlia Pereira

Cardoso  m.c. filha Dina
- António Marques Loureiro e

irmã Maria Rosa m.c. neta R. Maria
- Às 10h30:  missa cantada à Sr.ª

Conceição.Intenção dos devotos
4.ª F- 10: Dia da Padroeira Sta.

Eulália; às 18h30:  terço;18h45,
missa por:
 - A Santa Eulália (pelo Povo)
intenção obrigatória do Pároco

- Aniv. Carolina Cardoso Matos
m.c. filho Jacinto

- Aniv. Manuel S. Portela
- Bodas de Prata de Casamento

de Amadeu Palmeira e Salete Az.
Gomes Palmeira

Com sermão e missa cantada
6.ª F- 12: às 18h10:  terço; 18h30

por:
- Aniv. António A. Lage  m. viúva
- Avós (José e Zulmira) de Maria

Amélia F. Vale
Sábado – 13:   Às 17h00   por:
- Aniv. Maria da Glória  m.c. Olívia
- Aniv. Manuel Gonçalves Dias

m.c. filho Fernando
Domingo – 14:  Às 8h00 por:
- Aniv. Januário M. Correia
- Pelas tias (Rosa, Joaquina e

Maria) de Lurdes Chaves
- Às 10h30: pelo Povo

Servir altar 13/14 Dezembro
  Sábado - 13:   Acólitos:  Grupo 1
do 10.º ano + 2 do 6.º ano (cate-
quista Palmira Garrido); Leitores:
Márcia Barroso, Fernando Franco
Neto e Catarina Faria;

partir da experiência e da iniciativa do
movimento dos Jovens Sem Fronteiras.
Está a desenvolver uma campanha
designada por: Projecto Lar "Educação
na Esperança", cujo objectivo é a
construção de um lar na comunidade
de Itoculo  em Moçambique, para
acolhimento de meninas deslocadas.É
um projecto desenvolvido em cola-
boração com as Irmãs do Espírito
Santo que assumirão a gestão do lar.
 2. Relativamente às festas de Natal,
estamos dispostos a fazer o pre-
sépio na Igreja , como é habitual, mas
como não é tarefa exclusiva nossa,
caso haja alguém ou algum grupo
disposto  a fazê-lo (para inovar/variar)
é só comunicar-nos.
 E no que toca à iluminação da
Igreja  comunicamos que deixaremos
de a fazer, por diversos motivos. Se
por um lado implica diversos riscos,
por outro a Igreja também foi sujeita a
obras e sobretudo porque não temos
pessoas com capacidade para fazê-
lo. Acho que é compreensível. No en-
tanto dispomo-nos a fazer peditório,
caso seja necessário e caso nos seja
solicitado. Obrigada, Filipa Valverde.

Junta de freguesia...festa de Natal
“A Junta de Freguesia de Curvos, vai
realizar a Festa de Natal, no próximo
dia 16 (3.ªFeira) de tarde, na Quinta
do Souto. Embora seja destinada mais
em especial às crianças, jovens e
idosos, convidam-se também todas as
pessoas que desejem participar. Vão
estar presentes a Escola Básica, o
Jardim-de-Infância, o Centro Social e
a Comunidade de Inserção. As ins-
crições encontram-se abertas na Sede
da Junta de Freguesia de Curvos.”

    Domingo- 14:   Às 8h00:  leitores:
Celina, Armindo Fernando e Maria
Afonso; Às 10h30: voluntários

Grupos Litúrgicos do
10.º ano da Catequese

Publicam-se, hoje, apenas 4 gru-
pos do 10.º ano. No próximo bole-
tim publicar-se-ão os restantes:
Grupo 1:  Acólitos : Ana Cristina
Fernandes Ferreira, Daniela Loureiro
Laranjeira e Helder Filipe Silva
Martins; Leitor : Fernando F. Neto
   Grupo 2 : Acólitos:  Diana Raquel
Neves Costa, João Carlos Faria
Gonçalves e Fábia Rafaela Vale
Leitor:  Ana Paula Correia Dias
   Grupo 3 : Acólitos :  Flávia Daniela
M. Cachada, João Paulo C. Sá Pe-
reira e Joana Patrícia F. Santos
Leitor:  Flávia Daniela D. Brito
   Grupo 4 : Mariana Brás, João Flávio
Santos Matos, Jessica Sil. Faria;
Leitor:   Liliana Andreia C. Monte

Feirinhas...festas...
Continuam as feirinhas neste fim

de semana prolongado (incluindo 2.ª
feira.) Ainda a cargo da Ana Lima

No fim de semana seguinte (dias
14 e 15) será da responsabilidade do
lugar de Barral, caso aceitem.

Natais de idosos
O prazo de inscrição para a Festa
de Natal dos Idosos , no Pachã, dia
18, e do Jantar de Natal dos ido-
sos , no dia 12 de Dezembro, termina
no dia 9 de Dezembro e deve ser feita
na Sede da Junta


