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Vigiai (cont.)
O Evangelho é uma Exorta-

ção à vigilância constante para
preparar a vinda do Senhor. O
texto é o final do “Discurso
escatológico”.

A Parábola do Porteiro conta a
história do homem que partiu em
viagem, distribuiu tarefas aos seus
servos e deu ao porteiro uma
ordem que vigiassem...

- O “Dono da casa” é Jesus,
que ao voltar para o Pai,  confiou
aos discípulos a tarefa de construir
o “Reino”, iniciado por ele.

Quem é o “porteiro” ?
São as lideranças da Comunida-

de, a quem foi confiada a missão
da vigilância e da animação da
Comunidade.

O que tem a Parábola a dizer-
nos?

1. A Vinda do Senhor é moti-
vo de ESPERANÇA.

A nossa caminhada humana não
é um avançar sem sentido ao en-
contro do nada, mas uma caminha-
da feita na alegria ao encontro do
“Senhor que vem”.  Não se trata
de uma vaga esperança,  mas de
uma certeza baseada na palavra
infalível de Jesus. E o Advento
recorda-nos essa realidade:

2. Advento é tempo da ESPE-
RA vigilante do Senhor.

O verdadeiro discípulo deve
estar sempre “vigilante”.

Iniciamos hoje novo Ano
Litúrgico (Ano B). O Advento
possui duas características:

- É tempo de preparação pa-
ra o NATAL ,  em que se come-
mora a 1ª vinda do Filho de Deus;

- É também um tempo em que
se voltam os corações  para a
expectativa da 2ª vinda de Cristo,
no fim dos tempos.

As leituras convidam à Vigilân-
cia, para acolher o Senhor que
vem.

A 1ª Leitura é uma súplica
ardente ao Deus da História,
pedindo um Salvador. é uma das
preces mais bonitas da Bíblia.

Ao povo que voltou do exílio
desanimado e indiferente à
Aliança, o Profeta tenta acordar a
esperança num futuro de vida e
salvação.

Deus é invocado como “Pai”  e
“Redentor” (Pai: fonte da vida
familiar; Redentor: responsável

Advento: Veio, vem ou virá? Vigiai
pelo resgate).  É a primeira vez que
se chama Deus de Pai. No evange-
lho, Jesus usará mais tarde 184
vezes.

Termina com a imagem do
Oleiro: Deus é o “oleiro”  e  o
Povo é o “barro”,  que o artista
modela com amor...

- Somos barro, frágeis, mas so-
mos também obra de suas mãos...
somos a expressão do amor de
Deus. Faz lembrar a Criação do
Homem do barro da terra.

  A mudança do coração do seu
povo é uma nova Criação, da qual
nascerá uma nova humanidade.

A 2a leitura é um Apelo à vigi-
lância para acolher Deus, que vem
e manifesta o seu amor através dos
seus dons.

É a primeira vez que São Paulo
usa a Palavra “Carismas”. São
os dons de Deus a determinadas
pessoas para o bem da comu-
nidade.....(continua na página 4)

- VIGIAR  significa não esque-
cer que toda a vida cristã é uma
caminhada  rumo ao encontro final
com Cristo Salvador e Juiz.

- VIGIAR  é a atitude de quem
se sente responsável pela “casa” de
Deus, protegendo-a de invasões
estranhas.

- VIGIAR  significa viver sempre
empenhado e comprometido na
construção de um mundo de vida,
de amor e de paz.

- VIGIAR  Significa cumprir os
compromissos assumidos no dia do
batismo  e ser um sinal vivo do amor
e da bondade de Deus no mundo.

- VIGIAR  significa cumprir a
Missão recebida:  dar testemunho
de Jesus e do seu evangelho.

- VIGIAR  significa não viver
como se a vida se reduzisse à dura-
ção terrena, mas viver sempre na
expectativa da revelação plena do
Senhorio de Jesus.

Todos nós também somos
convidados a não “dormir”, a
estar acordados e “vigilantes”, sem-
pre prontos para lhe entregar a qual-
quer momento a sua “casa” bem
cuidada?

No meio de tantos convites co-
merciais,  permaneçamos atentos e
vigilantes no Senhor.

“Neste Natal, Cristo pede um
lugar em nossa casa”.

 Será que ele pode contar com
um lugar em nosso coração?
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 02: às 18h10  (na Igreja):
terço; às 18h30 cantada  por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Aniv. Joaquim Alves Miranda

m.c. filha Maria José
- Pelos sacerdotes do con-

celho e familiares falecidos ,
sobretudo o Padre Ângelo Ven-
da. Com ofício e presença de
todos os padres do concelho.

Pode e deve tomar parte nesta
celebração da Igreja quem quiser.

5.ª F - 04:  às 18h10  (na Capela
Rateira): terço; às 18h30 por:

- António da Cunha  m.c. viúva
- Álvaro Mor. Dias  m.filha Belmira
Às 20h30: saída para Braga

(encontros com S. Paulo)
Sábado – 06:  Às 18h15:  por:
Aniv. António José Costa Leme

m.c. filhos
- Familiares (pais, tia e irmão) de

Maria José Engrácia (terminou)
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta-

feira)  m.c. As.do Coração de Jesus
Domingo – 07:   Às 9h15  -
- Ao Santíssimo  m.c. Confraria
Atenção:  precedida de Adoração

e Procissão, a partir das 8h15
Servir altar 6/7 Dezembro
Sábado - 06:  Acólitos : grupo 1

(10.º ano) + 2 do 6.º ano.  Leitores:
Sara Garrido, Paulo Henrique (gru.1
do 10.º ano) e Filipa Valverde

Domingo- 07: 9h15:   Acólitos:
An-dré e Sara Garrido; Leitores:
Fernanda Lomba, Carlos Ermida e
Glória Lima

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 01: às 18h10: terço;18h30,
por:

- Manuel  A. Santos  m. Celeste
- Maria Carmo Marques m.c.

irmã
4.ª F- 03: às 18h10:  terço;18h30,

por:
- Aniv. Ana Gomes Jesus  m.c.

sobrinho José
- Aniv. José Silva Martins  m.c.

viúva
- Maria do Carmo Martins Neiva

m.c. pais
5.ª F - 04: Às 20h30:  saída para

Braga (encontros com S. Paulo)
6.ª F- 05: às 18h10:  terço; 18h30

por:
- Aniv. Maria Conceição Rod.

Torres  m.c. filha Eva
- Maria do Carmo Martins Neiva

m.c. viúvo
Sábado – 06:   Às 17h00  missa

por:
- Aniv. Joaquim Gonçalves

Chaves Dias  m.c. viúva
- Porfírio Car. Azevedo  m.c. filhos
Domingo – 07:  Às 8h00:  Pelas

almas  m.c. Associação
- Às 10h30: pelo Povo e por:
-  Aniv. Rosa Mir. Silva  m.c. viúvo
- Aniv. José Alves Quinta e

esposa m.c. filho Ramiro
- Às 12h00: baptizado

Servir altar 6/7 Dezembro
  Sábado - 06:   Acólitos:  3 do 10.º
ano (1 de cada catequista, por
ordem alfabética) + 2 do 6.º ano
(catequista Luisa Maciel);
Leitores:  Sandrina, Rosana e
Sílvia Sousa;

Grupos litúrgicos 10.º ano (Curvos)
   Grupo 1:  Acólitos : João Filipe do
Vale Sá, Luís Daniel Gonçalves Matos
Ribeiro, Ricardo Nuno Martins Gonçal-
ves; Leitor : Paulo Henrique R. Martins
   Grupo 2 : Acólitos:  João André
Gonçalves Oliveira, Sandra Catarina da
Silva Ferreira, Steve Costa de Sousa
Leitor:  Sara Patrícia do Vale Faria
   Grupo 3 : Acólitos :  Ana Catarina
Lima da Costa Martins, Daniela Vale
Matos, Márcia Alexandra Martins
Rodrigues
Leitor:  Joana Filipa Barroso Martins
   Grupo 4 : Acólitos : João Daniel Mar-
tins Lopes Brandão, Paula Sofia Miran-
da Machado, Sandra Daniela Rocha
Correia; Leitor:   João Viana Peão
   Grupo 5:  Acólitos : Henrique Miguel
Ribeiro Rodrigues, João Filipe do Vale
Sá, Ricardo Nuno Martins Gonçalves
Leitor:  Andreia da Silva Faria

Atenção 10.º Ano da Catequese
De acordo com os critérios que
definimos para poder receber a
Confirmação ou Crisma no próximo dia
4 de Julho, destacam-se, entre outros:
1. Participar na Eucaristia dominical
(ao sábado ou domingo)
2. Ajudar na Liturgia, vestindo túnica
como acólito, cantando no grupo cortal
ou lendo alguma leitura na Eucaristia.
3. Não ter vergonha de dizer que fre-
quenta a Igreja e ajuda no culto.
4. Ser assíduo, não ultrapassando o
número de faltas estipulado (5 ao longo
do ano). Estás a ser vigiado e
acompanhado nesta caminhada. Boa
Viagem!

    Domingo- 07:   Às 8h00:  leitores:
Teresa Santos Sargento e R. Martins
 Às 10h30: Natália, Cabo Lima e

Sílvia Meira

Grupo de Jovens
Jovens:  estamos em fase de in-
tegração no movimento JSF –
“Jovens Sem Fronteiras” .

O P. Hugo Ventura  juntamente
com alguns coordenadores do movi-
mento na zona Minho, virá estar con-
nosco na noite deste dia 29 de
Novembro, às 20h30. Junta-te a
nós.  Dá o nome a alguém ligado ao
grupo para fazeres parte do mesmo.

Feirinhas...festas...

Padroeiras... Natal e  Ano Novo
Este fim de semana (sábado e

domingo)
Pede-se às pessoas para consu-

mirem dos produtos aqui expostos,
quer para alimentação quer para
adorno e lembranças.  Será a Ana
Lima a responsável pelo este 1.º fim
de semana. Outras pessoas ou
lugares lhe sucederão. Colaborem!

Inauguração da
Iluminação da torre e adro
Hoje, sábado, dia 29, vai ser

inaugurada a iluminação da torre e
do adro, que perdurará até aos Reis
do ano 2009. Pede-se às pessoas
que redobrem as suas ofertas na
Igreja, a fim de a pagar e sustentar.

Adolescentes do 10.º ano
Vejam aviso que vos diz respeito,

na página 3 deste boletim. Boa
viagem! Prá semana publicarei
vossos grupos


