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N.º  1030 – Semanas de  9 a 15 de Agosto  de 2010

Domingo XIX do tempo Comum - Ano C

Muitas vezes estamos preo-
cupados com a realidade violenta
em que vivemos  e temos a tenta-
ção de nos deixar levar pelo
desânimo.

A Palavra de Deus anima-nos:
“Não tenhais Medo...”

A fidelidade de Deus no passado
é garantia de sua presença no
presente .

Na 1ª leitura,  encontramos a
experiência de Israe que gostava
recordar a presença amorosa e
libertadora de Deus no passado,
para mostrar que era possível
superar as dificuldades presentes.
(Sb 18,6-9)

A leitura recorda a experiência do
êxodo, da “noite” da libertação.

- Noite trágica  de luto e extermínio
para os egípcios que, tendo repelido
a  palavra de Deus transmitida por
Moisés, viram perecer seus primo-
génitos.

- Noite de alegria  e liberdade para

Continuação da Página 1
Isaac
- Pela fé , caminhou pela vida

como peregrino, sem desanimar,
de olhos postos na pátria definiti-
va...

..Uma luz  sempre se acende,
diante de quem tem fé e esperan-
ça.

As dificuldades  continuam ain-
da hoje, no mundo, na pátria, nas
famílias e nas comunidades. São
momentos em que não devemos
desanimar...

No Evangelho,  temos a Expe-
riência dos Apóstolos  O texto
continua o “caminho de Jerusa-
lém”...

- Os apóstolos estavam com
medo... eram poucos e fracos,
num mundo hostil.

- Jesus garante-lhes: “Não
temais, pequeno Rebanho,
porque é do agrado do Pai dar a
vós o Reino”.

- E convida-os a uma Vigilância
permanente (na “noite”): “Vigiai...
o Senhor pode chegar quando
menos esperamos.”

- Exemplifica essa verdade com
3 Parábolas:

. Os Servos  que esperam o
Senhor ao voltar do casamento

- O Ladrão  que chega de sur-
presa

. O Administrador fiel...
E conclui, respondendo à

pergunta de Pedro: “Quem deve
vigiar?”.

TODOS: sobretudo os Anima-
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Fé vigilante
os hebreus, que, tendo acreditado
nas promessas divinas, foram
poupados e iniciaram a marcha
libertadora para o deserto onde
Deus os aguardava para
estabelecer Aliança com eles.

- Rever o passado  encoraja a
comunidade a não parar, a olhar
para frente, a ter esperança no
futuro .

Só a fidelidade aos caminhos
de Deus gera vida e libertação.

Na 2ª Leitura,  S.Paulo fala da
experiência de Abraão.  Um
exemplo de fé no Passado , para a
Comunidade continuar firme,
apesar das dificuldades do
Presente..

- Pela fé , obedece a Deus, deixa
a pátria e parte para o
desconhecido...

- Pela fé , acredita ter um filho,
apesar da idade avançada...

- Pela fé , aceita a ordem divina
de sacrificar..(continua na página 4)

dores da Comunidade cristã, que
devem permanecer fiéis às suas
tarefas de animação e de serviço.

A Comunidade cristã  é pequena
e frágil... Por isso, os cristãos devem
viver em permanente vigilância,
dando primazia aos valores do Reino
e aguardar a chegada do Senhor.

O Que nos diz esse evangelho,
aos pais?

- Talvez também vós, Pais  estais
preocupados com o mundo, que os
vossos filhos estão enfrentando...

  Jesus garante-lhes: “Não tenhais
medo... tende uma fé vigilante...”

Fé em Deus. .. e nos Filhos  mesmo
nas falhas e limitações...

Vigilante:  sendo uma presença
certa na hora exata...

Ser Pai não significa apenas gerar
a vida, mas acompanhar, vigiar,
amparar, proteger a vida gerada. É
dividir com Deus a missão de criar,
de gerar, pois o Pai criador gerou a
vida no mundo e quis compartilhar
essa tarefa com os pais

E vós,  Filhos , também estais
preocupados com vossos pais?  “Não
tenhais medo”. Todo o pai é um
lutador, que vence barreiras, que
suporta e vence os obstáculos. Se os
desafios existem, maiores são as
forças para enfrentá-los.

Que o Criador, nosso Pai, proteja
todos os nossos pais. Sem a sua
presença, a vida seria mais triste, e o
mundo não seria o mesmo.

- Vamos rezar para que todas as
nossas famílias possam ser aquela
família que Deus quer...



realizou obras de requalificação do
espaço envolvente ao Polidesportivo
e construiu dois edifícios de apoio às
actividades desportivas. Concluídas
que estão as obras, chegou a tão
desejada hora de as inaugurar e de
as colocar ao dispor da população.
Será este domingo, dia 8 de Agosto,
às 11h50, com a presença do Sr.
Presidente da Câmara.
(texto da responsabilidade da Junta
de freguesia, via email)

Cortejo de Oferendas para a
Festa de S. Torcato

De acordo com o calendário que ficou
acordado na 1.ª reunião da Comissão
com o Pároco, o dia 22 de Agosto
ficou destinado á realização dum
cortejo de Oferendas para as festas
supra referidas.
Sabemos que reina bastante entu-
siasmo, mesmo no peditório que está
a ser feito ou já foi concluído, para
retomar a realização de festas em S.
Torcato, as quais já não se realizam
há alguns anos.
Sem cairmos no exagero (lembro que
estamos em período de crise e
contenção de despesas) vamos fazer
uma festa simples, alegre e popular.
O Cortejo, de largas tradições nesta
freguesia, pode ser encarado já como
um dos números das festas deste
ano.

Reunião da Fabriqueira
         Dia 21 de Agosto, às 21h00
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12Intenções de Missas
2.ª F- 09: às 19h40: Terço; às

20h00: Eucaristia por:
- Pais (António e Alzira) de

Arménio P. Gomes
- Rui Filipe e Alfredo  m.c.

Almerinda M. Viana
4.ª F- 11: às 19h40: Terço; às

20h00: Eucaristia por:
- Aniv. Maria Arminda Silva Filipe
m.c. pai
- Aniv. Manuel Figueiredo Sá  m.c.
netos
  6.ª F - 13: às 19h40: Terço; às
20h00: Eucaristia por:

- Aniv. Manuel Gonçalves da Silva
m.c. filho Manuel

- Heitor Santos e esposa (Rosa)
m.c. filhos

Sábado – 14:  Às 11h00:
Casamento (Rui e Dulce) com
Coral dos Jovens

- Às 12h15:  (em S. António):
Casamento  (Luis e Manuela), com
Coral dos Adultos

- Às 18h por:
- Aniv. Maria Pereira Faria  m.c.

neta Amélia
- Alice Silva Gomes  m.c. filha

Deolinda
Domingo – 15:   Às 8h00:  - Povo
Às 11h00 :
- Aniv. Padre Ângelo  m.c. prima

Conceição
- Comunhão de filhos de Emi-

grantes
Às 12h15 : Baptizados (vários)

 Servir altar 14 e 15 Agosto
Dia 14 de Agosto: 18h00: Magda
Torres, Tiago Calheiros e Raquel
Sampaio
Dia 15 de Agosto:
8h00:  Maria Afonso, José Per.
Venda e Joana Patrícia Silva
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Paróquia de Palmeira

   3.ª F- 10: às 19h40 (S. Torcato ):
terço; às 20h00: Eucaristia por:
- Almas  m.c. Associação Almas
- Aniv. Francisco Martins Venda

m.c. filho Rogério
5.ª F- 12: às 7h30 na Rateira : eu-

caristia por:
- Aniv. Albino Santos Vale  m.c.

viúva
- Pais (Ervino e Raínha) de Elisa

Viana
Sábado – 14:
- Às 12h00:  Casamento  (Baltasar

e Daniela))
Às 19h15:
- Sogros (Sidónio e Maria Rosa)

de Augusta Martins
- Maria Alves Igreja e Florentino

Ferreira  m.c. Augusta Igreja
Domingo - 15: às 9h30:
- Aniv. Padre Ângelo Faria Venda

m.c. irmão Rogério e afilhada
Ângela

Servir altar 14 e 15 Agosto
Sábado- 14:  às 19h15: acólitos:
Grupo Isaias (da Paula  5.º ano),
Leitores:  Inês Catarina Viana,
Paulo Henrique Ribeiro e Paula
Jesus Sá
Domingo- 15: Às 9h30:

Fernanda Lomba, Carlos Ermida e
Glória Afonso

Inauguração espaço envol-

vente ao Polidesportivo
Como é de conhecimento público,
a Junta de Freguesia de Curvos,

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas11h00: Sandra Pat. Gomes, João Pedro

Filipe e Joana Silva Matos; Salmistas:
Gracinda/Armindo

Contas da Confraria das
Almas

Receitas:
Peditórios do ano 2009:
Lugar de Susão: 313•
Santa Baia e Igreja: 190,25•
Terroso: 347•
Eira d'Ana N: 428,60•
Eira d'Ana S: 425,20•
Barral: 239•
Faro: 313,65•
Anuais: 374,80•
Saldo do Ano Anterior: 646,30•
Total:  3.277,80•

Despesas:
Missas mensais pelas Almas: 120•
Missas pelos irmãs falecidos 2008 e
2009: 410•
Missas celebradas fora e despesas do
Culto: 1.500•
Tríduo das Almas e Confissões: 230•
Grupo Coral (anual): 120•
Flores pelo Santos: 100•
Despesas diversas: 50•
Total:  2.530,00•
Saldo que transita ano seg uinte: 747,80•

Contas dos Nichos das Alminhas 2009
Lugar de Terroso: 140• - 14 missas
Lugar de Susão: 100• - 10 missas
Cemitério: 260• - 26 missas
Eira d'Ana N: 60• - 6 missas
Eira d'Ana S: 80• - 8 missas
Barral: 40• - 4 missas
Totais: 680,00•    Missas: 68 missas

 .


