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4

Aqui nos reunimos para alimentar
e fortalecer a nossa fé.

A Liturgia convida-nos hoje a
reflectir sobre o poder da fé.  O que
é mesmo a fé? Como se expressa?

 - Quantas vezes em nossas vidas
passamos por momentos de desâ-
nimo, impaciência, descrença.
Questionamos tudo e todos, até
mesmo a nossa fé. Chegamos a
ponto de nos perguntar: vale a pena
crer?

- No início do Mês das Missões ,
poderíamos até perguntar: vale a
pena pregar o Evangelho? Acreditar
na Missão?  “Gastar” uma vida para
anunciar o Evangelho?

Ouçamos o que a Palavra de Deus
tem para nos dizer:

Na 1a Leitura , o Profeta HABACUC
conta a sua experiência de fé.

Diante da extrema violência e
corrupção, que presencia no meio do
povo, ele queixa-se impaciente: “Até
quando, Senhor?”www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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O poder da fé
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E o Senhor exorta-o a não desanimar.
Ele intervirá no momento oportuno:

“O justo viverá por sua fé”. (Hab 1,2-
3.2,2-4)

- Quantas vezes também nós não
conseguimos entender porque Deus
permite que aconteçam tantas coisas
absurdas..Nessas horas, como Haba-
cuc, reclamamos: Porque? Até quan-
do?

A fé é o único caminho para compre-
ender o Mistério da História e superar
todas as dificuldades e contradições.

Devemos confiar em Deus, mesmo
quando ele “parece” ausente da
história. Um dia veremos a intervenção
salvadora e libertadora de Deus.

O Salmo  convida-nos: “Fazei,
Senhor, que escutemos a tua voz”

Na 2a Leitura:  S. Paulo convida
Timóteo, cansado e preocupado pelas
adversidades: “Reaviva o Dom de Deus,
que recebeste”. (2Tm 1,6-8.13-14)

O texto convida-nos a reavivar
também a...//.(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...//..chama da nossa fé, anun-

ciando-a de todas as formas, em to-
dos os lugares e culturas. É isso que
acontece connosco?

No Evangelho,  encontramos Je-
sus e os apóstolos, a caminho de
Jerusalém. Diante da caminhada difí-
cil proposta por Cristo a seus
seguidores, os Apóstolos estão vaci-
lando, sentem-se tentados a voltar
atrás, como já tinham feito muitos
discípulos. Então, preocupados,
pedem ao Senhor: “Senhor, aumentai
a nossa fé”.

- Jesus responde: “Se tivésseis fé
como um Grão de Mostarda, pode-
ríeis dizer a essa amoreira, arranca-
te daqui e planta-te no mar,  e ela
vos obedeceria”. (Lc 17,5-10)

A Fé é o Remédio às crises da Co-
munidade. Se a fé for autêntica, mes-
mo pequena, poderá superar os
maiores obstáculos.

O que é a Fé?
Um Dom gratuito de Deus. .. (que

não conquistamos por méritos..mas
que exige de nossa parte uma
resposta viva e actuante).

 “A fé sem obras é morta”. (Tg 2,17)
Fé e acção devem andar sempre

juntas.  A fé, mesmo que pequena,
cresce e  torna-se forte pelo cultivo
da oração, da participação activa na
comunidade, pela prática da cari-
dade, da justiça, pela vivência fraterna
e solidária.

- Não é apenas uma Adesão
intelectual  a umas verdades apren-
didas na catequese, a uns ritos de
religiosidade popular.

  Não é um recurso para conseguir

determinadas coisas...
 É, antes, uma Adesão de vida  ao

Projecto de Deus. Um encontro pessoal
com Deus, em Jesus Cristo.  É aceitar
realizar o plano de Deus em nós, fazer
a vontade de Deus... É olhar o mundo,
os acontecimento, as pessoas com o
olhar de Deus...

É uma Entrega total e gratuita  sem
esperar direitos e privilégios. Nosso
serviço e nossa fidelidade ao Senhor são
de filhos e não de assalariados.

Duas tentações:  (nesse mundo inse-
guro, perturbado, hostil...)

1.O Desânimo:  Sentimo-nos peque-
nos, incapazes, inúteis... Muitas vezes
pensamos até em largar tudo...

2. Considerar-nos “necessários”
ou “merecedores”...

Muitas vezes, imaginamos Deus
como um Contador que contabiliza
cuidadosamente num livro nossos cré-
ditos e débitos, a fim de pagar religio-
samente, de acordo com os nossos
merecimentos.

Para apagar essa imagem de Deus e
eliminar a “Religião dos mereci-

mentos” (comum aos judeus e a nós),
Jesus contou uma parábola: o Servo que
volta da roça:

“Quando tiverdes feito tudo o que vos
mandaram, dizei: somos servos inúteis,
fizemos o que devíamos fazer”.

Por isso, no mundo descrente em que
vivemos, não fiquemos desanimados ou
preocupados, mas sim com a firme es-
perança de que “o justo vencerá pela
sua fé" E se ela é ainda pequena, menor
do que o grão de mostarda, façamos
nosso o pedido dos Apóstolos: “Se-
nhor, aumentai a nossa fé ...”  “Creio,
Senhor, mas aumenta a minha fé...”



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F-08: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- Manuel Alves dos Santos  m.c. vi-

úva
- Pais (Celeste e Inácio) de Maria

Amélia Venda
4.ª F - 10: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- 30.º dia por Joaquina Fernandes

Fangueirinho  m.c. Confraria
- Por Alice Silva Gomes  m. filha

Amélia
6.ª F - 12: às 19h15:  reza do terço;

às 19h35:  missa por:
- Pais (Manuel  e  Valentina) de

Palmira Lima
- Pelas almas  m.c. M.ª Lurdes

Portela
Sábado – 13:  Às 17h00, missa por
- José Gomes dos Santos e sua es-

posa Deolinda  m.c. irmã Maria
Domingo – 14:  Às 8h00: pelas Al-

mas  m.c. Associação das Almas
Às 11h00 :
- 30.º dia por José L.  m.c. Confraria
- Por Manuel Figueiredo de Sá  m.c.

netos e nora

  Servir altar 13/14 Outubro
Sábado - 13: Leitores:  Sandrina Fa-
ria, ....e Sílvia Sousa
 Domingo - 14: Às 8h00 : Teresa San-
tos, Sargento Santos e Rosa Martins;
Às 11h00:  Sara Serra, .......e Sílvia

Actualização das equipas
de liturgia

Tendo-se iniciado já um novo ano
pastoral, é sempre inevitável o rea-
justamento e actualização de todas
as equipas que trabalham na paró-
quia, também a equipa de liturgia.
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Paróquia de Curvos

Intenções de Missas
3.ª F - 09: às 19h10 (na Capela S.

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

- Aniv. Adão Martins Boaventura
m.c. viúva

- 30.º dia por Maria Amélia Lima
Miranda  m.c. Associação das Almas

5.ª F - 11: às 19h10 (Capela
Rateira): terço;  às 19h30:   missa
por:

- Aniv. Manuel Augusto G. Silva
m.c. filhos

- Aniv. Rui Filipe Gonçalves de Fa-
ria  m.c. pais

Sábado - 13:   - 18h15, missa por:
- Pelas almas  m.c. Associação
- Avelino Pereira Martins  m.c. José

Maria Sousa Martins
Domingo - 14: às 9h30:  missa por:
- Pelo Povo

  Servir altar 13/14 Outubro
Sábado - 13:  Leitores  às 18h15:

Patrícia Valverde, Franquelim e Carla
Daniela. Acólitos:  7.ª classe

Domingo - 14:  às 9h30:  Adosin-da,
Alberto e Elisa Viana  Acólitos:
Grupo de Jovens META

Intervenção na Igreja
Paroquial

Já começaram as obras de repa-
ração da Igreja. Por isso, a cam-
panha personalizada de anga-riação
de verbas para a mesma prossegue.

Contactados os moradores dos
lugares de Vilar, Curvos e Igreja, e
Vila Nova, vamos agora passar esta
semana aos do lugar de Frossos.

Continuamos a esperar que a

adesão à campanha seja frutífera e
pacífica para toda a comunidade. Que
aconteça "comunhão", "paróquia", "fa-
mília", "obrigação", "fé", "testemunho"
e "serviço".

É a paróquia que está em questão.
É a nossa obrigação de colaborar,
como paroquianos conscientes que
procuramos ser.

Por questões práticas, a Fabriqueira
agradecía  que trouxessem o envelope
que foi distribuído, com o dinheiro den-
tro e o entregassem aos próprios ou
na sacristia, no final das eucaristias.

Começou a catequese
 Para não andarmnos a mudar de ho-
rários, quando mudar a hora em finais
de Outubro, a Eucaristia passará já a
ser às 18h15 e a cate-quese às
17h00.
Há 3 grupos que a terão de manhã
(9h30) e 2 grupos que a terão à 6.ª
feira, às 18h00, na Sede da Junta,
depois do final do Centro de Estudos.
Espera-se que toda a comunidade
colabore, desde os pais, catequistas
e crianças e adolescentes.
Para efeitos de acólitos, serão as
classes 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª as mais
escalonadas. Só que, agradecíamos
que não falhassem. Aí as catequistas
têm um papel fundamental.
Vamos apresentar, brevemente, um
mapa de dinamização das Eucaristi-
as de sábado pela Catequese. Apre-
sentado a longo prazo (para todo o
ano), vai permitir preparar com ante-
cedência as mesmas Eucaristias.

 Campanha no lugar de Frossos
Seguem envelopes esta semana para
Frossos colaborar nas obras da Igreja

São alguns que saem, são alguns que
podem entrar, são outros ainda que de-

sistem sem dizer nada etc.
Assim, estamos abertos a quem qui-
ser oferecer-se para leitor e acólito, nas
missas paroquiais. Sobretudo quem se
sente com qualidades para desempe-
nhar o cargo e seja fiel aos dias em
que é destacado para o efeito.

Começou a catequese
Para não andarmnos a mudar de horá-
rios, quando mudar a hora em finais de
Outubro, a Eucaristia passará já a ser
às 15h50 e às 17h50, em 2 turnos (um
antes e outro depois da eucaristia)
Há 4 grupos que a terão às 15h00 de
sábado e um grupo ao domingo, às
9h00.
Espera-se que toda a comunidade co-
labore, desde os pais, catequistas e
crianças e adolescentes.
Para efeitos de acólitos, serão as clas-
ses 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª as mais esca-
lonadas. Só que, agradecíamos que não
falhassem. Aí as catequistas têm um
papel fundamental.
Vamos apresentar, brevemente, um
mapa de dinamização das Eucaristias
de sábado pela Catequese. Apresen-
tado a longo prazo (para todo o ano),
vai permitir preparar com antecedência
as mesmas Eucaristias.

Vou mandar envelopes ao
lugar de Santa Baia e Igreja

Para efeitos de campanha derradeira
para o auditório, vamos enviar agora
envelopes ao lugar de Santa Baia e
Igreja. Quem poder colaborar, muito
agradecíamos. A paróquia precisa e a
tesouraria agradece. Sejam simpáticos!


