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A rua da alegria, entre a rua
da melancolia .

Por entre as ruas há luzes e
música. Alguns olhares mais
presos às montras do encanto
deleitam-se no prazer e na ilusão
de comprar. Sorrisos artificiais,
promessas de felicidade, votos de
festas felizes repetem-se até ao
limite. O mercado organiza-se para
ven-der a alegria. Aparentemente tu-
do conduz para aí. Movimento, boas
palavras, promessas loucas,
sorrisos artificiais.

Mas um passeio atento pela
cidade faz-nos ver outro lado da rua.
A rua da melancolia, do des-
encanto, da amargura, do sonho
desfeito.

Quer-me parecer que há de-
masiado prazer sobre a Terra e
muito pouca alegria. Tudo facilitado,
sem dor, sem sacrifício, o prazer
levado ao extremo no comer, no

A alegria verdadeira
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vestir, nos corpos vendidos, nas
longas noites de dança e barulho.
Mas de alegria, pouco ou nada.
daquela alegria que torna os olhos
brilhantes e o rosto sereno, não se
vê tanto assim, nem à força de muita
luz, música e prazer..

O Homem compra o prazer. Mas
não atinge o gozo. Tem a sensação
mas não encontra a plenitude. Chega
à curtição, mas sem experimentar a
alegria. Do prazer sobra a amargura.
Falta a alegria. Disso é testemunha
uma canção espanhola que diz
assim:

"Vivo no número sete, rua da
melancolia/ quero mudar-me há anos
para o bairro da alegria/ mas sempre
que o tento, já saiu o tranvia/ E na
escada me sento, a cantar minha
melodia".

E o "bairro da alegria"...
Espanta-me por isso o tom

imperativo..// (continua na página 4)

com que S. Paulo nos apela: "Vivei
sempre na alegria"! Não tanto pela
alegria em si, que essa gente vai
tendo de vez em quando, mas
espanto-me com a exigência de viver
"sempre", "sempre" na alegria. Creio
que S. Paulo sabia muito bem da
tristeza de Jesus ao aproximar-se da
sua morte. Julgo que S. Paulo experi-
mentou a dor e o sofrimento e que
até a Ele a morte lhe custava a
engolir.

A ser assim, o seu desafio é ousa-
do e exigente. Porque não se trata
então de uma alegria exterior, de uma
alegria superficial, que dependesse
da vitória ou da derrota, da sorte ou
do azar, da morte ou da vida, da
saúde ou da doença, da boa ou da
má disposição, do sucesso ou do
fracasso. Não. Para viver "sempre"
na alegria, esta tem de ser fruto da
acção de Deus em nós. "Exulto de
alegria por causa do Senhor; minha
alma rejubila por causa do meu
Deus".

Um lugar para Deus, em
nossa companhia

É Deus a fonte da nossa ale-gria.
É a sua presença em nós o motivo
do nosso contentamen-to. Ele
salvou-nos, Ele ama-nos, Ele cuida
de cada um de nós. Ele abraça-nos.
Íntimo a cada um de nós, sofre com
as nossas dores, rejubila com as
nossas alegrias.

A alegria maior vem desta certeza:
O Senhor fixa o seu olhar ternamente
sobre cada um. Acolhe, redime e

liberta. É esta experiência de Deus
na nossa vida que nos dá alegria. A
alegria profunda de sermos salvos por
Deus em Jesus Cristo. E esta alegria
ninguém nos pode tirar, nem comprar
nem vender. É graça e de graça. É
essa alegria que se vê no rosto
sereno e no corpo resplandecente de
uma jovem que se "confessou", de
uma ofensa que se perdoou, de uma
vida que se mudou, de uma Luz que
se acolheu.

Para as festas que se aproximam,
busquemos na rua da melancolia
um lugar para a alegria . Talvez seja
preciso calar outras vozes, procurar
outra luz. Haja alegria! Porque o Se-
nhor aí está! Em nossa companhia.

        Amaro Gonçalo

Dicas das leituras
   A  Alegria é um dos sinais da pre-
sença do Espírito  no coração de
uma pessoa. (Gl 5,22)
 O texto ensina onde nasce a
verdadeira alegria:
  - Da oração: “rezai sem cessar,
dai graças”;
  - Da abertura do coração aos a-
pelos do Espírito;
  - Uma vida moral irrepreensível.
   A alegria que os anjos anunciaram
em Belém aos homens de boa
vontade é possível também para
nós... desde que nos deixemos
iluminar por essa Luz.
  Assim a nossa alegria será um
testemunho muito forte de que
Cristo já está no meio de nós.
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 16: às 18h10  (na Capela
S. Torcato)):  terço; às 18h30
cantada  por:

- Aniv. Ervino Cruz Viana  m.c.
filha Elisa

- Aniv. Manuel Laranjeira da Costa
m.c. filha Natália

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

- Pelas Almas  m.c. Associação
- Aniv. Paulo J. Matos  m.c. pais
Sábado – 20:  Às 18h15:  por:
Aniv. Ana Rosa de Lima  m.c.

sobrinha Maria
- António José S. Martins  m. pais
Domingo – 21:   Às 9h15  -
- Aniv. José Maria Azevedo Costa

m.c. família
- Aniv. Maria Fernandes Figuei-

redo  m.c. filha Alice

Servir altar 20/21 Dezembro
Sábado - 20:  Acólitos : grupo 3

(10.º ano) + 2 do 6.º ano.  Leitores:
Joana Barroso Martins, Paulo
Miranda e Patrícia Valverde

Domingo- 21: 9h15:   Acólitos:
Glória e Juliana Oliveira; Leitores:
Adosinda, Alberto e Elisa Viana

Feirinha do Grupo de
Jovens META

1. Este domingo, no final da
Eucaristia, o grupo de Jovens
META (seria bom que continuasse
a ser chamado assim, embora com
carisma dos JSF), realizará uma
feirinha onde estarão à venda:
frangos, bolos...material da LIAM
(calendários, almanaques, ...pos-
tais de Natal da SOLSEF.
2. O mesmo grupo vai fazer o

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 15: às 18h10:  terço;18h30,
missa por:

- Aniv. Manuel Lomba e esposa
m.c. filha Manuela

- Pelas almas  m.c. António
Cachada (terminou)

4.ª F- 17: às 18h10:  terço;18h30,
missa por:
    - Aniv. António Gonçalves da
Silva  m.c. filha Deolinda

- Aniv. António C. Quinta  m. viúva
6.ª F- 19: às 18h10:  terço; 18h30

por:
- José Joaquim Sousa  m. viúva
- Aniv. António Armindo Dias  m.c.

nora Olinda e filho António
- Aniv. Angelino Gonçalves da

Silva  m.c. filha Ana Maria
Sábado – 20:   Às 17h00   por:
- À Senhora de Fàtima  m.c.

Albertina Sá
- Pela mãe (Maria Dolores) e avó

(Maria Jesus) de Sílvia Meira
Às 21h00:  reunião dos Jovens
Domingo – 21:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 10h30: ao Santíssimo

(cantada)  m.c. Confraria do Senhor
Atenção:  com adoração euca-

rística a partir das 9h30

Actividades no auditório
5.ª feira, dia 18:  às 9h30: festa

de Natal da Escola de Barral
6.ª feira, dia 19:  Natal do CICS
Dia 21 (domingo):  teatro no

auditório, da parte de tarde, dum
grupo de alunos da Escola de
Esposende (liceu).

Atenção:  alguns espectáculos,

presépio e encenação.
3. Quanto à iluminação da Igreja, não
se arranjou nenhum grupo de pessoas
que, com a ajuda dos Jovens, a ilu-
minasse. Pelo que vai ficar às escuras.

Contas Associação das Almas
Total de receitas:  1.044,00•
Despesas:
Pregador: 200,00•; Outros serviços:
50,00•; Flores: 50,00•; Missas
mandadas celebrar pela Associação:
567,50•; Total: 867,50•; Saldo acumu-
lado com anos anteriores:  1.067,70•

Convite da Junta
“ A Junta de Freguesia de Curvos,

CONVIDA todos os Curvenses e
público em geral, a participar na
cerimónia de lançamento de um LIVRO
sobre Curvos com o titulo “Perto do
Fim – História e romance com base
em testamentos, 1720-1936”, da
autoria da escritora Curvense Inês
Martins de Faria e editado pela Junta
de Freguesia. A cerimónia terá lugar
no Salão Nobre da Sede da Junta de
Freguesia de Curvos, às 10h30 do dia

21 de Dezembro”

Da página de Palmeira
Rastreio auditivo gratuito
Solicita a Junta de Freguesia de

Palmeira o seguinte aviso:
Vai a Acústica Médica realizar, na

próxima 2ª feira dia 15 de Dezembro,
na sede da Junta de Freguesia , das
14h30 às 18h00, um Rastreio Auditivo
Gratuito dirigido à população da
freguesia. Quem lá fôr, será atendido
por ordem de chegada.

incluindo a festa da Catequese, foram
adiados para mais tarde

Servir altar 20/21 Dezembro
  Sábado - 20:   Acólitos:  Grupo 2
do 10.º ano + 2 do 7.º ano (cate-
quista Ana Maria Alves); Leitores:
Sónia Nogueira, João Carlos F.
Gonçalves e João Lomba Cepa;
    Domingo- 21:   Às 8h00:  leitores:
Marlene Quinta, Carlos Faria e Isabel
Barros; Às 10h30: Rosa Martins,
João Cepa e Natália Brito

Grupos Litúrgicos do
10.º ano da Catequese

Restantes grupos do 10.º ano
Grupo 5:  Acólitos:  Ana Luisa Fi-
gueiredo Faria, João Carlos Lopes
Figueiredo e Tânia Patrícia Cruz
Oliveira; Leitor:  Tiago F. Santos Silva
   Grupo 6:  Acólitos: Diana Vanessa
Rabaldinho Ribeiro, Luis Miguel Go-
mes Faria e Lisete Sofia Vilas Boas;
Leitor:  Pedro Rui Faria Figueiredo
   Grupo 7:  Acólitos:  Rui Paulo Silva
Dias, Marisa Sofia Lima Carvalho e
Rui Daniel Costa Gomes;
Leitor:  Gabriel Filipe Alves Neiva
   Grupo 8:  Sara Cristina Sá
Miranda, Pedro Tiago Martins Almeida
e Vera Filipa Faria Sousa
Leitor:   Marco Dabriel Lopes Branco

Feirinhas...festas...
A Ana Lima entregou 1.032,34• da

feirinha realizada em 2 fins d semana.
 Os cabazes sairam aos seguintes

números: os bilhetes brancos ao n.º
47 e os bilhetes verdes ao n.º 188.

(Continua na página 3 de Curvos)


