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 XXIV Domingo do Tempo Comum - Ano C
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A Mensagem bíblica da liturgia
de hoje fala-nos da misericórdia
de Deus para com os pecadores.

Deus ama sempre o homem
infinitamente e nem o pecado o
afasta desse AMOR.

Na 1ª Leitura vemos a miseri-
córdia  de Deus na infidelidade do
Povo:

Após ter recebido inúmeros
favores de Deus na Libertação do
Egito, o Povo entrega-se à ido-
latria, adorando um bezerro de
ouro. Moisés intercede. Deus per-
doa e desiste de castigar.

- O Bezerro de ouro não pre-
tende ser um novo deus, mas
uma “imagem”  de Javé, o que era
proibido, para salvar a transcen-
dência de Javé e evitar os símbo-
los e imagens dos cultos pagãos...

Na 2ª Leitura: S. Paulo fala da
misericórdia  de Deus para com
ele: recorda o seu passado dewww.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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De braços abertos
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perseguidor violento da Igreja. Mas
pela misericórdia de Deus, tornou-
se um Apóstolo...E hoje manifesta
toda a sua alegria e gratidão pelo
que a graça e a misericórdia de
Deus fez nele... (1Tm, 1,12-17)

No Evangelho:  Jesus fala da
misericórdia  de Deus para com os
Pecadores: (Lc 15,1-32)

- Na Introdução, os fariseus
criticam Cristo porque “acolhe
gente de má fama e come com
eles...”

- Essa crítica provoca a Resposta
de Jesus com as três parábolas
da misericórida divina  que
ilustram a atitude misericordiosa de
Deus para com os pecadores:

- A Ovelha perdida - A Moeda
perdida - O Filho pródigo (perdido)

Elas manifestam a alegria  de
encontrar o que estava perdido. A
alegria é tão grande, que precisa
de ser ....//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...//..partilhada com os outros. É

preciso festejar, tamanha é a feli-
cidade. Elas apresentam-nos
tam-bém três realidades:

1. A Existência do pecado
Apesar da tendência generali-

zada que nega qualquer forma de
pecado, devemos sustentar a e-
xistência do Pecado: Nas leituras,
encontramos vários exem-plos:

- A Idolatria  dos judeus...
- A Perseguição  de Paulo
- A  Atitude de Injustiça  do Filho

pródigo para com o Pai e a vida
desordenada com meretrizes...

- A negativa de Perdão  do irmão
mais velho...

- O Puristanismo  dos fariseus
e escribas, que murmuravam...

2. A misericórdia de Deus:
- O Pai respeita a liberdade do

filho, mesmo quando busca a
felicidade por caminhos errados...
Continua a amar, a esperar ansi-
osamente o regresso do filho,
preparado para acolher com
alegria e amor.

- Corre ao encontro, mesmo
antes do filho pedir perdão...

- O Beijo  revela o perdão, o
acolhimento, a alegria...

- A veste:  manifesta que de-
volve a dignidade...uma vida nova

- O anel:  simboliza o poder... é
recebido “como filho”, não como
empregado...

- As sandálias:  são próprias do
homem livre, não do escravo...

- Festeja com a alegria  o
retorno.

- É a atitude de Deus para com

os filhos afastados...
   O Filho desprezou sua digni-

dade de filho,  o Pai nunca aban-
donou seu amor de Pai.

3. A Conversão do pecador.
Realmente o Pecado existe ...

Todo o pecado é uma ofensa a
Deus...Mas a misericórdia de Deus
é maior do que todos os nossos
pecados...Contudo supõe uma
atitude de retorno: Conversão .

Assim entenderemos a prefe-
rência de Cristo pelos pecadores,
que humildemente reconheciam
suas culpas e procuravam sincera-
mente uma conversão. E compre-
enderemos também as censuras de
Jesus aos fariseus, representados
na Parábola pelo filho mais velho,
que não aceita perdoar...

Todos nós somos pecadores...
uns mais outros menos.. A Igreja
não é feita de santos, mas de
pecadores perdoados...

- A Liturgia afirma: “ Somos povo
santo e pecador ...”

- S. Paulo: “Jesus veio salvar os
pecadores e eu sou o primeiro
deles”. (1Tm 1,15) Mas devemos
estar empenhados num trabalho
contínuo de conversão. Se assim
for, sempre seremos dignos do per-
dão de Deus. Caso contrário, nem
a confissão tem sentido para nós.

- As Parábolas da misericórdia
revelam-nos um Deus que ama
todos. As transgressões dos filhos
não anulam o Amor do Pai.

Renovemos a nossa fé em Deus,
Pai de bondade e misericórdia e
fiquemos de BRAÇOS ABERTOS
também para nossos irmãos.



Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F-17: às 19h15:  adoração; às

19h35:  missa por:
- Pais, irmãos, tios  e sobrinhos de

Maria Gonçalves de Lima
- Manuel Silva Vale e sobrinho  m.c.

irmã Maria
4.ª F - 19:  às 19h15:  reza do terço; às

19h35:  missa por:
- Aniv. Carolina Rodrigues Torres  m.c.

filhas Rosa e Justina
-  José Maria Matos Serra e irmã

(Amélia)  m.c. Prof.ª Arminda
6.ª F - 21: às 19h15:  reza do terço; às

19h35:  missa por:
- Manuel Alves dos Santos  m.c. viúva
- Idalina Lima Faria  m.c. filha Augusta
Sábado – 22:  Às 18h00, missa por:
- Manuel Dias Silva, esposa (Maria) e

filhos (Rosa e Maria)  m.c. José Maria
- Aurélio Silva Martins  m.c. J. Caldas
Domingo – 23:  Única missa (às

8h30): Pelo Povo e aniversário de Alice
Silva Gomes  m.c. filhas

- Passeio do Grupo Coral
- Às 11h00 inauguração das obras

da Escola de Barral

Servir altar 22/23 Setembro
  Sábado - 22: Leitores:  Câtia Quin-
tas, António Per. Venda e Isabel Neto
 Domingo - 23: Às 8h30 : Celina,
Cabo Lima e Lurdes Santos

Catequese
Preparando o início do ano:
1. reunião de Catequistas : dia
18 (3.ª feira), às 20h30. Sala dos
audiovisuais, do Centro Paroquial, jun-
to à rua (subida) do Centro paroquial.
Recordo que o problema da continui-
dade ou não como catequista já foi
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Intenções de Missas
3.ª F - 18: às 19h10 (na Capela S.

Torcato): reza do terço; às 19h30:
missa por:

- Aniv. Maria Rosa Gonçalves Matos
m.c. filha Carmo

- Pelas almas  m.c. Associação
5.ª F - 20: às 19h10 (Capela

Rateira): terço;  às 19h30:   missa por:
- Pelos pais (Januário e Maria) de

Rosendo Gonçalves
- Por Angelina Vale Lima  m.c. An-

gelina Lima
Sábado - 22:   - 19h15, missa por:
-  Por Manuel Alves Lima  m.c. viúva
- Por António Joaquim Lima Gonçal-

ves  m.c. filha Teresa
Domingo - 23: às 10h00 (atenção

à hora!):  missa por:
- Aniv. Florinda Fernandes Meira

m.c. filho Carlos
- Sididónio Rodrigues Martins  e

esposa Maria  m.c. Maria Elvira

Servir altar 22/23 Setembro
Sábado - 22:  Leitores  às 19h15:

Sameiro Ribeiro, Paulo Miranda, Ivone
Maia. Acólitos:  10 ª Classe

Domingo - 23:  às 9h30:  Glória Lima,
Carlos Ermida e Fernanda Lomba
Acólitos:  Luis Amorim e Luis Garrido

Intervenção urgente na
Igreja Paroquial

Dado o estado dos telhados da
Igreja se terem vindo a depau-
perar desde a reconstrução da
Igreja, já lá vão 14 anos, urge fazer
uma reparação de raíz aos
mesmos a fim de preservarmos
aquilo que nos custou a fazer e é
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Paróquia de Curvos
tratado na última reunião do ano que
terminou. O que me leva a adivinhar
que não vamos ter muita falta de
catequistas este ano.

2. Inscrições na Catequese:
Apenas para quem vai entrar pela 1.ª
vez, e se necessário, (conferir os no-
mes afixados na pauta, junto à entra-
da da porta lateral da Igreja. Se estiver
bem, nem é preciso falar comigo. Se
houver falhas ou omissões, devem
comunicá-las)

   Passeio do Grupo Coral
Será no domingo, dia 23. Itinerário para
os lados de Lamego e Viseu (santuá-
rios dos Remédios e da Sr.ª da Lapa
como principais atractivos).
 Saída às 6h45 (carregando nos luga-
res habituais (por esta ordem: Carlos
Faria, Café Armindo, Seara, junto da
Igreja e Padaria em Curvos. Chegada
por volta das 22h00.

Junta de freguesia
Pede para avisar:
1. Inauguração da requalificação do Monte

do Sr . dos Desamp arados : será no dia
22, sábado, às 21h00 no local. A cerimónia
contempla uma Sessão de Fados, ao ar
livre

2. Inauguração das obras de requalificação
da Escola de Barral:  será no domingo,
dia 23 , às 11h00.  Tanto num como noutro
local, pode comparecer quem quiser.

Contas de S. António
Já foram entregues as contas alu-
sivas à festa deste ano, bem como
algumas sobras. Como de costu-
me, entraram para o "saco comum"
da paróquia, a ....  (continua pág. 3)

o orgulho dos cristãos de Curvos:
os altares, o soalho, enfim...a
nossa bonita Igreja paroquial.
Atenta a isso, e depois de várias

tentativas nem sempre bem su-
cedidas, vamos rever todos os
telhados, retirar todos os rufos
para colocar novos, lavar o que é
necessário, tomar juntas de pedras
por onde podem entrar as humi-
dades etc.
Para essa intervenção, entregue

a um construtor de Curvos, vai ser
necessário dar uma volta pela
freguesia. Começámos, já, com o
envio de algumas cartas pelos
lugares de Vilar e Curvos,  pondo
as pessoas a pensar no seu
contributo. Brevemente, iremos
saber do resultado destas e enviar
outras a outros lugares . É a
nossa obrigação de colaborar,
como paroquianos conscientes que
procuramos ser.

Continuação da Página de
Palmeira

...//...fim de serem gastas no que
for necessário, mesmo na capela,
e quando necessário.
Por falta de espaço, serão pu-
blicadas logo que possível, de pre-
ferência em simultâneo com as do
Sr. dos Desamparados, que devem
estar para chegar.
Ficam asssim cumpridas as nor-
mas das festas religiosas, no tocan-
te à prestação de contas e entre-
ga de saldos quando existirem

Continuação da página 2


