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1.O Homem à procura
duma casa para Deus...

Num palácio real morava David,
rei e Pastor. Em paz, mas desas-
sossegado com a ideia de Deus
morar debaixo da Tenda. O contraste
não lhe parecia justo. Eis o homem
à procura de uma "casa" para Deus,
como se Deus coubesse dentro dos
limites de um Templo. Tem um
projecto a que quer submeter Deus.
Faz cálculos e programações. Mas
Deus "troca-lhe as voltas". Lá lhe
vai dizendo pela boca do profeta que
é Ele mesmo, o Senhor, a preparar-
lhe uma casa, a dar-lhe uma des-
cendêncioa da qual havia de nascer
o Rei eterno. Deus não cabe em ne-
nhuma casa. E, por muito que nos
custe, também não mora em nenhu-
ma Igreja. Qualquer templo não é
mais do que a casa do Povo de Deus
e jamais a casa de Deus. Deus está
presente não na casa que se

Quem quer casa
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eregue, mas no povo que ergue a
casa e aí se reúne. O templo de Deus
é o coração vivo de cada Homem.
Deus vive no meio de um povo,
abriga-se na nossa humanidade. E
por aí anda...em busca de casa.

2. E Deus à procura duma
casa no Homem...

Deus busca morada na huma-
nidade dos homens. É Ele que tem
um projecto e quer dispôr de Alguém
para o realizar.

Encontra Maria. N'Ela prepara uma
digna morada. E, ao contrário de
David, Maria procura não o espaço
exterior, mas um coração aberto e
disponível para dar abrigo em seu seio
ao Filho de Deus. Maria preocupa-
se por oferecer um espaço interior de
escuta e acolhimento...Ela confia-se
ao projecto de Deus, docilmente se
submete a ele. Maria de Nazaré ofe-
rece ao Senhor o único espaço de
que Ele ...(continua na página 4)

...//...tem necessidade: o seu cor-
po, a sua pessoa, todo o seu ser.
Só o Templo da nossa humanidade
pode conter a glória de Deus. Deus
só encontra casa própria quando es-
tá em nossa casa, quando nos habi-
ta por inteiro, quando se abriga na
pequenez humilde do nosso coração.
Como o fez em Maria. D'Ela Deus
recebeu a sua humanidade e dora-
vante Cristo constrói no Homem o
seu Templo.

3. Uma casa para Deus, uma
casa para o pobre!

Se Deus escolheu a nossa frágil
humanidade para "incarnar" no
nosso mundo, então o Homem é o
grande Templo de Deus.  Revestido
da maior dignidade. Caberia hoje
perguntar: quantos são, na nossa
terra, os que têm digna morada? Há
nesta terra casas só de fachada que
escondem na tinta reluzente o duro
frio, a solidão e o aperto, o mau chei-
ro e a pobreza! E muitas nem pare-
cem barracas.

Construir um Templo para Deus
é edificar uma casa para o pobre.

Que programas e que iniciativas
iremos definir para dar abrigo a tantos
sem tecto nem dignidade? Desafio
os especialistas da pobreza a que
se deixem de tinta e papel e visitem
os pobres que temos. É que alguns
trocam a casinha quente e pacífica
da aldeia por "barracas elegantes da
cidade" onde a pobreza de espaços
dá lugar a um tráfico insuportável de
gente, condenada ao conflito e à

desordem.
Que a luz e a cor, o espaço verde e

o convívio sejam cada vez mais exi-
gêncioas da humanidade.

Alguns querem nascer e crescer...e
sem poder. Por não haver casa para
eles. Como há dois mil anos com Ma-
ria, José e o Menino que estava para
nascer! Amaro Gonçalo

Dicas das leituras
   1. O ser humano do século XXI tem
necessidade de abrir os seus hori-
zontes. O cristão, esse ainda mais,
deve ser alguém que sente a presença
de Deus nele. Daí que não faça
sentido dizer “faço o que me apetece”,
mas sim “faz o que te pede o teu
coração, pois o Senhor está Contigo”.
2. Um paradigma de total abertura,
disponibilidade e humildade foi Maria.
Foi com a consciência de que o
Senhor estava consigo que deu o seu
“Sim” à voz do Anjo Gabriel...Maria,
pela sua fé, aceita este desafio de
Deus e considera-se mesmo “a
escrava do Senhor”.
3. Diante de tão grande mistério, não
façamos grandes raciocínios, antes
fixemo-nos, contemplemos e admire-
mos o silêncio, a disponibilidade e a
humildade daquela sem a qual a
alegria do Natal não seria completa:
Maria.

Um santo e feliz NatalUm santo e feliz NatalUm santo e feliz NatalUm santo e feliz NatalUm santo e feliz Natal,,,,,
para todos, sejam paro-para todos, sejam paro-para todos, sejam paro-para todos, sejam paro-para todos, sejam paro-
quianos, sejam amigos ouquianos, sejam amigos ouquianos, sejam amigos ouquianos, sejam amigos ouquianos, sejam amigos ou
leitores deste boletimleitores deste boletimleitores deste boletimleitores deste boletimleitores deste boletim

                Padre Armindo  Abreu
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 23: às 18h10  (na Capela
S. Torcato)):  terço; às 18h30
cantada  por:

- Pelas almas  m.c. Associação
5.ª F - 25:  às 9h30  (na Igreja):
- Aniv. Alziro Moreira Dias  m.c.

filhos João Paulo e Paulo
Sábado – 27:  Às 18h15:  por:
Aniv. António Domingues da

Venda  m.c. filha Maria José
- Aniv. Maria Rodrigues Martins

m.c. filha Valentina
Domingo – 28:   Às 9h15  -
- António José Silva Martins  m.c.

pais
Às 10h00:  2 baptizados

Servir altar 25/27/28 Dezembro
 Dia de Natal - 25:   Acólitos: grupo
4 + 2 do 7.º ano ; Leitores:  Manuela
Barroso, João Peão e Rui Sameiro
Sábado - 27: acólitos:  grupo 5 +
2 do 7.º ano. Leitores: Filipa Val-
verde, ......, e Andreia Faria
Domingo- 28:   Às 9h30:  leitores:
Fernanda Lomba, Carlos Ermida e
Glória Afonso

    Iluminação da Igreja
Foi feita por electricista de Mujães
(Electro Gomes). Espera-se que as
pessoas contribuam generosamen-
te para a mesma.

Pedido de Missas 2009
(Curvos e Palmeira)

   Há já impressos para pedidos de
missas para o ano 2009.
   Peço encarecidamente  às pes-
soas que, ao preencherem os im-
pressos, os preencham bem . Se
não forem capazes, peçam ajuda

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 22: às 18h10:  terço;18h30,
missa por:

- Amândio S.Lopes  m.c. esposa
- Maria Idalina, Maria Alice e Ana

Rosa  m.c. M.ª  Manuela Nogueira
4.ª F- 24: às 18h10:  terço;18h30,

missa por:
    - Aniv. Paulino Faria  m.c. viúva

- Pais (Joaquim e Maria) de
António Miranda

5.ª F- 25: Às 8h30: por
- Maria Dolores e Maria de Jesus

Torres  m.c. Gorete Meira
- Sogros (Maria e Francisco) de

Camilo Pereira Silva
Às 11h30 por:
- Aniv. Laurinda Martins Gomes

m.c. filho Carlos
- Aniv. Laurinda Rosa Dias  m.c.

filhas Maria e Ana Maria
6.ª F- 26: às 18h10:  terço; 18h30

por:
- José Joaquim F. Sousa  m.c.

filho José Manuel
- Idalina L.Faria  m.filha Augusta
Sábado – 27:   Às 17h00   por:
- Aniv. Alfredo Viana Miranda

m.c. viúvo
- Pais (Amadeu e Maria) de

Justina Faria Lima
Domingo – 28:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 10h30 por:
- António Lopes Alves  m.c. viúva
- Avós (Manuel e Conceição) e

tio (Alfredo) de Goretti Fernandes

Actividades no auditório
Dia 21 (domingo, às 15h00):

teatro no auditório, da parte de
tarde, dum grupo de alunos da

nem que seja ao pároco ou aos mais
novos .
Os impressos estão bem feitos . e
prevêem missas de aniversário e sem
ser de aniversário. É só seguir os dize-
res. Se quiserem que os nomes dos
mortos  sejam referidos na missa,
devem mencioná-los nos impressos,
conforme se pede nos mesmos.

Jornal Nascer de Novo

(Curvos e Palmeira)
Assinar o Jornal Nascer de Novo vai

custar mais a partir já de Janeiro
próximo. Isto porque, tendo perdido o
porte pago, isto é, o envio gratuito pelo
correio, para o país e para o
estrangeiro, o proprietário (que é a
Fábrica da Igreja de Esposende, vê-
se na necessidade de subir os preços,
ficando assim estipulados para o
próximo ano:

1. Distribuição à mão:  8,00•. Não
desejável pela paróquia, mas a ser feita
por quem quiser, vindo levantar o jornal
todos os meses à Sacristia.

2. Pelo correio para o continente
e ilhas:  10,00•. Preferida pela
paróquia.

3. Pelo correio para o estran-
geiro:  15,00•. Obrigatório .

Assim sendo, agradecia que, quem
tenciona desistir por causa da subida
do preço ou outro motivo, o comunique
a quem vai fazer a cobrança da
assinatura. De contrário, terá que
pagar durante todo o ano.

Esmola Sapatinho do Menino
Dias 25 de Dezembro, 1 e 4 de

Janeiro. Nesses dias as pessoas vão
ao presépio levá-las

Escola de  Esposende (liceu).
Atenção:  este sábado, dia 20, às

15h15: encerramento da Cateque-
se, com filme no auditório. Para toda
a Catequese ao mesmo tempo.

Servir altar 25/27/28 Dezembro
 Dia de Natal - 25:
- Às 8h30: Leitores:  Maria Afonso,
José Per. Venda e Marlene Quinta
- Às 11h30:   Acólitos:  Grupo 3 do
10.º ano + 2 do 7.º ano (catequista
Maria Arminda Santos); Leitores:
Flávia Daniela Brito, Luis Carlos
Maciel e Natália Brito;
Sábado- 27:
- Às 17h00: acólitos: grupo 4 do 10.º
ano + 2 do 7.ºano da Catequista
Paula Ribeiro; Leitores: Sandrina
Faria, Liliana Andreia Monte e Sílvia
Sousa Domingo- 28:   Às 8h00:
leitores: Teresa Santos, Sargento e
Rosa Martins; Às 10h30: Sara,
Voluntário e Sílvia Meira

Jantar de Ano Novo
Estão a ser convidadas todas as pes-
soas que trabalham na Igreja e pela
paróquia, para um jantar convívio de
Ano Novo num restaurante da terra.
Será um gesto de agradecimento a
todas as pessoas, adultas e jovens,
nomeadamente elementos dos
grupos corais, catequistas, ministros
extraordinários da comunhão e
comissão fabriqueira.
O jantar será às 20h00 do dia 9 de
Janeiro. Brevemente se dirá aonde.

Visita aos idosos
2.ª feira, às 14h00

Outros assuntos:  ver página Curvos


