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N.º  994 – Semanas de 30/11 a 6 de Dezembro  de 2009

1.º  Domingo do Advento - Ano C

Começamos hoje um novo ciclo
litúrgico. Mas não é um ciclo
fechado sobre si mesmo. Cada ano
que passa aproxima-nos do nosso
fim terrestre, mas é-nos dado
também como o tempo durante o
qual Jesus vem visitar-nos, dar-
nos a sua presença de Ressuscita-
do.

Segundo a bela palavra de
Jeremias, oferece-nos a nós como
“um rebento de justiça”, como a
“promessa de felicidade” que se
realizará em plenitude no fim dos
tempos. Desde agora, está em
acção no segredo dos corações,
como o poder da vida que,
secretamente, constrói um novo
ser no seio materno.

“Vigiai e orai em todo o tempo”,
a fim de estardes de pé no Dia da
sua Vinda na plenitude da Luz.

Neste 1º Domingo do Tempo do

Advento, a Palavra de Deus
apresenta-nos uma primeira
abordagem à “vinda” do Senhor.
Na primeira leitura, pela boca do
profeta Jeremias, o Deus da
aliança anuncia que é fiel às suas
promessas e vai enviar ao seu
Povo um “rebento” da família de
David. A sua missão será con-
cretizar esse mundo sonhado de
justiça e de paz: fecundidade,
bem-estar, vida em abundância,
serão os frutos da acção do
Messias.

O Evangelho apresenta-nos
Jesus, o Messias filho de David,
a anunciar a todos os que se
sentem prisioneiros: “alegrai-vos,
a vossa libertação está próxima.

O mundo velho a que estais
presos vai cair e, em seu lugar,
vai nascer um mundo novo, onde
conhecereis..(continua na pág. 4)

Continuação da 1.ª página
... a liberdade e a vida em ple-

nitude. Estai atentos, a fim de aco-
lherdes o Filho do Homem que vos
traz o projecto desse mundo
novo”. É preciso, no entanto,
reco-nhecê-l’O, saber identificar
os seus apelos e ter a coragem
de construir, com Ele, a justiça e
a paz.

A segunda leitura convida-nos
a não nos instalarmos na medio-
cridade e no comodismo, mas a
esperar numa atitude activa a
vinda do Senhor. É fundamental,
nessa atitude, a vivência do amor:
é ele o centro do nosso testemu-
nho pessoal, comunitário, eclesi-
al.

O sofrimento, as preocupações,
o medo do futuro por vezes
esmagam-nos e acabamos por
baixar os braços.

“Erguei-vos!” , diz-nos Jesus.
Só podem esperar os que se
mantêm de pé, prontos a pôr-se
a caminho para construir com
Deus um futuro melhor. O medo
faz baixar a cabeça; vive-se então
no momento presente, com medo
dos golpes que será necessário
ainda suportar.

“Levantai a cabeça!” , diz-nos
Jesus. Só podem esperar aqueles
que olham no horizonte Aquele
que vem para nos salvar. A fadiga
acaba por adormecer, sem dúvida
porque não se espera mais nada

e não se quer mais lutar.
“Tende cuidado convosco e

vigiai!” , diz-nos Jesus. Só podem
esperar aqueles que permane-cem
atentos aos sinais que Deus não
cessa de manifestar. A falta de
confiança destrói a relação, sem se
saber do que falar.

“Orai em todo o tempo” , diz-
nos Jesus. Só podem esperar
aqueles que entram em diálogo
com Deus. A esperança nunca é
passiva. Para esperar é preciso
erguer-se, levantar a cabeça, estar
atento e vigiar, orar: tais são os
verbos activos que manifestam o
que faz a grandeza do homem.

O universo conhece transfor-
mações constantes, tremores de
terra, erupções vulcânicas, tsuna-
mis, meteoritos… A sol e as estre-
las, um dia, apagar-se-ão. No
fundo, Jesus, com os conheciment-
os e a mentalidade da sua época,
chama a nossa atenção para essa
realidade: o nosso mundo, um dia,
acabará. Não somente o “nosso”
mundo, mas primeiro o “meu”
próprio mundo, no dia da minha
morte. Jesus convida-nos a não
esquecer o fim de todas as coisas.

Diz-nos: “Vigiai”. Vigiai para que
não vos instaleis neste tempo como
se ele fosse durar sempre! Mas aí,
no coração da nossa condição
mortal, Deus diz-nos uma palavra
que não passará.
Esta Palavra é o próprio Jesus.

Vigiai...o dia quando vier o Senhor
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F - 01: em S. Torcato: às 17h40:
terço; às 18h00 por:
- Aniv. M. Marta S. Martins  m. filhas
- Almas  m.c. Associação
5.ª F - 03: na Rateira: às 17h40:
terço; às 18h00 por:
- Aniv. Joaquim Alves Miranda  m.c.
filha Maria José
- António A. Igreja m.c. pes. amigas
Sábado – 05:   Às 18h15:
- Aniv. Delfino Vilar Linhares  m.c.
sobrinhas
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta-feira)
m.c. Associação
Domingo – 06:   Às 9h30 por:
-  Aniv. António Costa Leme  m. filhos

- António Gomes dos Santos  m.c.
sobrinha Belmira

  Servir altar 5/6 Dezembro
Sábado- 05:  às 18h15: Grupo

Jeremias (3 do 6.º ano:Daniela,
Hélder e Diana Lima), mais 3 leitores
do 9.º: ( André Pires, Diana Ribeiro
e Rui Filipe)

Domingo- 06:  Às 9h30:  Acólitos:
André e Sara Garrido; Leitores:
Manuela Viana, Rui Sameiro e
Manuela Barroso

 Feirinha do Centro Social
O Centro Social da Paróquia de

Curvos vai realizar uma feirinha de
Natal nos próximos dias 5 e 6 de
Dezembro de 2009.

Todos os artigos a expor na feirinha
foram elaborados pelos utentes e
funcionárias. Também teremos so-
bremesas, arranjos e uma tômbola.

A receita dos produtos vendidos

Intenções de Missas
Atenção: Neste domingo, dia

29: a missa das 11h00 será tam-
bém de 30.º dia por Maria Armanda
Boaventura  m.c. Confraria

2.ª F- 30: às 17h40:  terço; às
18h00:  Eucaristia por:

- Aniv. Laurentina Silva Couto
m.c. Associação das Almas

- Aniv. Mário F. Neves  m.c. viúva
4.ª F- 02: às 17h40:  terço; às

18h00:  Eucaristia por:
- Aniv. Herculano Alves Martins

m.c. mãe
- Por José Maria e Amélia Serra

m.c. Arminda Santos
6.ª F- 04:  na Igreja: às 17h40:

terço; às 18h00 por:
- Aniv. Delfino V. Linhares  m. viúva
- Aniv. Maria Conceição Rodrigues

Torres  m.c. filha Teresa
- Ao S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
Sábado – 05: Às 17h00:
- Pelo Povo  m.c. Pároco
- A Nossa Senhora  m.c. Maria

Albertina Sá
Domingo – 06:  Às 8h00:

Aniv.Joaquim Gonçalves Chaves
Dias  m.c. viúva

- Por Maria de Lurdes, Maria
Albina e Abílio  m.c. Amélia Ferreira

Às 11h:  Pelas Almas  m.c.
Associação

Servir altar 5/6 Dezembro
Sábado - 05:  às 17h00: Grupo

Malaquias: acólitos do 7.º ano:
Bruno Venda, Sofia Oliveira e
Diogo Rey e leitores do 9.º: Iano:
Jéssica Faria, Diogo Cepa e
Noémia Miranda
Domingo- 06:   Às 8h00:  leitores :

Maria Afonso, Armindo e Celina.
Salmista: 5 ; Às 11h00:  Paula Maciel,
Cabo Lima e Paula Correia Dias;
Salmista: 1

Esposende.TV transmite
Eucaristia das 11h00

No dia 8 de Dezembro um grupo de
paroquianos e amigos pretendem fazer
uma pequena festa de homenagem ao
Pároco, a qual consiste na entrega dum
quadro a óleo e um almoço no res-
taurante Zende, por volta das 13h00.
Para esse almoço abrem inscrições
para quem quiser, ao preço de 15 euros.
Os interessados deverão falar com a
comissão, Manuel Couto, Albertina
Martins e Fernando Portela.
 A Televisão "Esposende TV", trans-
mitirá, via Internet, a Eucaristia das
11h00 da nossa Igreja, integrada nas
festas das Padroeiras , sendo que a
Sr.ª da Conceição, padroeira de Portu-
gal, é a 1.ª celebração dos festejos.
A pequena homenagem ao Pároco ,
com descerramento dum quadro a óleo
e o almoço na Zende, merecerá um
destaque nessa transmissão.

Encontro Interparoquial de

formação litúrgico/cristã
(No auditório de Palmeira)

Será na 2.ª feira, dia 30, às 20h45, por
causa da sobrecarga de Agenda do
pároco noutros dias.
Os temas serão variados , mas virados
para a Liturgia. Continuaremos com
os Sacramentos , para melhor compre-
endermos a Eucaristia, naquilo que tem
de maior riqueza para os cristãos.
O Advento também será focado
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Paróquia de Curvos
ou encomendados, reverterá em prol de
duas causas, em partes iguais:

- Para actividades a realizar com os
utentes, como em anos anteriores;

- Para uma acção de Solidariedade,
para com uma Jovem de Curvos que
necessita urgentemente de uma
intervenção cirúrgica.

Para Curvos e Palmeira
Campanha de presépios

Temos que cristianizar mais e melhor o
Natal. Ele é a festa do Nascimento de
Cristo para o mundo, o melhor presente
de todos os tempos de Deus ao homem.
Sem hostilizar o Pai Natal, vamos porém
fazer a Campanha do Natal, através dos
presépios nas Casas e na Igreja.
Para o melhor preséppio, feito na casa
de cada um e que queira candidatar-se
a um prémio de 125 euros, oferecido
pela paróquia (em Palmeira) ou pelo
Centro Social (em Curvos), e sujeito a
avaliação através de inscrição junto da
organização do júri, vamos iniciar a
campanha dos presépios no dia 8
de Dezembro, nas duas pa róquias.

Iluminação de Natal
  Por sugestão de alguns jovens, as
iluminações de Natal da Igreja e do adro,
este ano, ficam à responsabilidade dos
Jovens, aproveitando o material que têm
em stock ou reciclando outro.
  Como de costume, também o presépio
fica ao encargo dos Jovens, mas seria
bom iniciá-lo na Senhora da Conceição.

Rastreio Visual Gratuito
Dias  5 e 6 de Dezembro, das 14h30 às
18h30 e das 8h30 às 13h00, respecti-
vamente. É a Ópticas do Cávado.


