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N.º  1044 – Semanas de  15  a 21 de Novembro  de 2010

Domingo XXXIII do tempo Comum - Ano C

A liturgia deste domingo reflecte
sobre o sentido da história da
salvação e diz-nos que a meta final
para onde Deus nos conduz é o novo
céu e a nova terra da felicidade plena,
da vida definitiva.

Este quadro (que deve ser o hori-
zonte que os nossos olhos contem-
plam em cada dia da nossa cami-
nhada neste mundo) faz nascer em
nós a esperança; e da esperança brota
a coragem para enfrentar a adversi-
dade e lutar pelo advento do Reino.

Na primeira leitura, um “mensageiro
de Deus” anuncia a uma comunidade
desanimada, céptica e apática que
Jahwéh não abandonou o seu Povo.
O Deus libertador vai intervir no
mundo, vai derrotar o que oprime e
rouba a vida e vai fazer com que nasça
esse “sol da justiça” que traz a
salvação.

O Evangelho oferece-nos uma
reflexão sobre o percurso que a Igreja
é chamada a percorrer, até à segunda-www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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em que tudo se desmoronará para
deixar chegar o Reino, que será eterno
e nunca conhecerá a destruição.

 Mas, ao mesmo tempo, Jesus as-
segura-lhes: virá o momento em que
eles deverão testemunhar no meio
das perseguições, por causa do seu
Nome. E para este testemunho ser-
lhes-á dada a linguagem e a sabedoria
à qual todos os adversários não po-
derão resistir nem contrariar. E,
depois, Aquele que está Vivo e que
aparecerá no fim dos tempos como o
grande vencedor sobre as forças do
mal manterá vivos para sempre
aqueles que souberem perseverar. Tal
é a promessa de Jesus aos seus
discípulos; e Jesus mantém sempre
as suas promessas.

O fim do mundo! Não podemos des-
cobrir no nosso tempo todos estes
sinais do fim do mundo tal como
Jesus os dá? “Há-de erguer-se povo
e reino contra reino. Haverá grandes
terramotos e, em diversos lugares,
fomes e epidemias”. Diríamos hoje
epidemias como a sida, a gripe das
aves…Muitas coisas podem servir pa-
ra manipular o medo e a angústia de
muitas pessoas. Para mais, há toda
uma panóplia de seitas. Mesmo no
cristianismo vemos surgir regular-
mente aparições de várias espécies.

 O “regresso do religioso” toma mui-
tas vezes a forma de uma procura de
sinais milagrosos, de predições sobre
tudo e sobre nada. Há mais magos,
adivinhos, astrólogos e gurús de toda
a espécie, do que padres. Quem
nunca leu um horóscopo? Em suma,
o esoterismo está na moda. E, para

vinda de Jesus. A missão dos
discípulos em caminhada na história
é comprometer-se na transformação do
mundo, de forma a que a velha
realidade desapareça e nasça o Reino.
Esse “caminho” será percorrido no
meio de dificuldades e perseguições;
mas os discípulos terão sempre a
ajuda e a força de Deus.

A segunda leitura reforça a ideia de
que, enquanto esperamos a vida
definitiva, não temos o direito de nos
instalarmos na preguiça e no
comodismo, alheando-nos das
grandes questões do mundo e
evitando dar o nosso contributo na
construção do Reino.

Os homens têm sempre necessi-
dade de se apoiar naquilo que é sólido.
Compreende-se o olhar admirado dos
discípulos contemplando o templo de
Jerusalém. É então que Jesus escolhe
o momento para lhes anunciar que
tudo o que é terrestre é efémero e que
virá um dia ...(continua na página 4)

....(continua na página 4)

tranquilizar a consciência, até nos
apoiamos nas palavras de Jesus. Mas
Jesus adverte-nos: “Tende cuidado; não
vos deixeis enganar, pois muitos virão
em meu nome e dirão: ‘sou eu’; e ain-
da: ‘O tempo está próximo’. Não os
sigais”. Em São Mateus, precisa mes-
mo: “surgirão falsos Cristos e falsos
profetas, que produzirão grandes sinais
e prodígios, a ponto de abusar, mesmo
os eleitos”. São Paulo diz mesmo que
Satanás se disfarça em anjo de luz.

Então, nós também, hoje, somos
convidados a resistir a estas tentações
de esoterismo. O nosso futuro não es-
tá inscrito nem nos astros, nem nas
cartas, nem na marca do café, nem
nas linhas da mão. O nosso futuro está
em Jesus. Queremos sinais? Só te-
mos um: a morte e a ressurreição de
Jesus, que nos são dadas em cada
Eucaristia e que são a prova última e
definitiva do amor de Deus por nós. É
verdade que este sinal só se pode
reconhecer na fé e o próprio Jesus se
questionou: “O Filho do Homem, quan-
do vier, encontrará a fé sobre a terra?”

Desde então, a nossa primeira pre-
ocupação deve ser vivificar a nossa fé,
reencontrar uma intimidade com Je-
sus: “Jesus, eu creio, mas aumenta a
minha fé!” Então, não teremos mais
medo.

Banco Alimentar contra a Fome
O Banco Alimentar Contra a Fome

realiza, nos próximos dias 27 e 28 de
Novembro , mais uma Campanha de
Recolha de Alimentos em super-
mercados.

Numa altura em que a ajuda de cada
um de nós se torna (continua pág. 2)
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12Intenções de Missas
     2.ª F- 15: às 7h45 (Manhã) :  Euca-
ristia por:

- Fernando Fer. Santos  m.c. esposa
- Rosa Miranda Silva e filhos (Paulo

e Arminda)  m.c. José Maria
4.ª F- 17:  às 17h40: Terço; às

18h00: por:
- Aniv. Jorge Peres Filipe  m.c. Manuel
- Irmãos (Vitor e Maria do Carmo) de
José Maria M. Neiva
  6.ª F - 19: às 17h40: Terço; às 18h00
por:
- Delfino L. Vilar  m.c. Delfino Miranda
- Maria José Bandeira Miranda  m.c.
filho João Paulo
  Sábado – 20 : às 17h por:

- António R. F.  Alves  m.c. esposa
- Pelas Almas  m.c. Maria Afonso
 Domingo – 21:   Às 8h00:  Povo
Às 11h00 : - Ao Santíssimo (sem

adoração, nem cantada)

Servir altar 20 e 21 Novembro
Dia 20: Leitores: Catarina Quintas,
Bruno Amorim e...............;
Dia 21: 8h00: Susana Marques,
Armindo Fernando e Maria Afonso:
Salmistas:  Florinda/ Laura;
11h00:  Leitores:  Paula Maciel, Cabo
Lima e Filipa Rossas.

Festa das Padroeiras
Com um programa modesto e eco-
nómico, posso adiantar, em traços
gerais, que vamos fazer a festa às
Padroeiras (Senhora da Conceição
e Santa Eulália) e a Santa Luzia.
Ainda que anunciado em pormenor,
talvez no próximo boletim, posso
adiantar que o dia principal será o
domingo, dia 12 de Dezembro, com
missa cantada, procissão, acom-
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Paróquia de Palmeira

3.ª F - 16: às 17h40 (Igreja): terço;
às 18h00 por:

- Almas m.c. Associação
- António Barbosa Jesus  m. viúva
5.ª F- 18: às 17h40 (Igreja): Terço;

às 18h00 por:
- José M. Sousa Martins  m.c. viúva
- Avós e tios de Odete M. Rodrigues
Sábado – 20 : - às 18h15 por:
 - António Cunha  m.c. viúva
- José, Rosa e Manuel Larú  m.c. An-
tónio Cruz

Domingo – 21:   Às 9h30
- Aniv. João Alves Ribeiro  m.c. viúva
- Aniv. Fernando Fernandes da Cruz

m.c. filho Manuel

Servir Altar 20 e 21 Novembr o
Dia 20: 18h15: Leitores:  Filipa
Valverde, João Pedro Barroso e Paulo
Henrique Ribeiro Acólitos: grupo 2
(Fátima Francisca, Miguel Ângelo
Silva, Adriana Torres)
Dia 21: 9h30:  Manuela Viana, Rui
Sameiro e Manuela Barroso;
Acólitos:  os mesmos do dia anterior

Peditório da Confraria/Fabriqueira
Está a haver boa adesão por parte

das pessoas. O peditório começou
no domingo, dia 7, e vai continuar
neste.Por isso a missa  neste domin-
go, dia 14, será também às 9h00.

Confiamos no povo de Curvos. Mas
confiamos a sério! E não desanima-
remos com algumas vozes dissonan-
tes que, a pretexto de não quere-
rem dar , dizem mal do nosso pro-
pósito de fazer aquilo que é neces-
sário e pertence a toda a paróquia,
incluindo os que não querem dar.  Os
bota-abaixo, como sempre, existem
e continuarão a existir. De admirar

Paróquia de Curvos
Intenções de Missaspanhada pela Banda de Música de

Eixo , Aveiro, (que vem quase gratui-
tamente) e que no fim da procissão dará
um Concerto no Auditório . O Grupo
Folclórico de Palmeira  e a Ronda
Típica de Vila Chã vão também participar
no sábado à noite num espectáculo
quase gratuito para os 2 agrupamentos..
Acautelamos, assim, o tempo sempre
imprevisível, com local alternativo.
Promessas de missa, sermão e andores
(4 apenas) devem ser comunicadas ao
Pároco, bem como esmolas avulsas.

Continuação da Página 4
(Banco Alimentar contra a Fome)

...mais imprescindível, aqui estamos
a pedir a sua indispensável colaboração,
solicitando que apele à participação dos
seus Paroquianos na referida Campanha.

.... A sensibilização de todas as pesso-
as de boa vontade para estas Campa-
nhas tem sido decisiva, tanto no que se
refere aos produtos doados  como ao
trabalho voluntário prestado .

 Graças à generosidade de muitas
pessoas, o Banco Alimentar está neste
momento a contribuir com alimentos pa-
ra 72 instituições de solidariedade social
do distrito de Braga, muitas das quais
Centros Sociais Paroquiais e Conferên-
cias de S. Vicente de Paulo, que os
entregam a mais de 7 mil pessoas ne-
cessitadas.

Inscreve-te como voluntário  para
trabalhares nestes 2 dias indicados, Site
voluntariosbancoalimentarbraga@gmail.com
ou  telefone n.º 916839208

Magusto da Apesa
Este sábado, dia 13, às 18h00, final da
Missa, junto ao Centro Paroquial ,
Magusto para todos.

seria o contrário, ou seja, que não exis-
tissem. Propomo-nos fazer só isto:

- Requalificar a parte eléctrica de todo
o salão, incluindo a plateia e palco.

- Também as instalações sanitárias
serão objecto de melhoramentos.

- Projecto de segurança e protecção
civil também é nossa intenção.

- Dar nova dimensão às actuais salas
de catequese e construir mais duas
novas em local apropriado.

- Rever a segurança de todas as por-
tas e janelas exteriores, dando mais
segurança ao local. Os assaltos
aumentam todas as semanas, por falta
de segurança e viciamento dos novos.

Tudo isto, no interior do salão , que
continuará intacto no piso e palco

Em suma:  se não quiserem dar, não
digam que não sabem para o que é nem
que não fazem falta os melhoramentos
previstos.

Colectas do mês de Outubro
3 de Outubro: 45,43• ( o resto foi para a
Comissão de festas S. Torcato)
10 de Outubro: 143,88•; 17 de Outubro:
99,58•; 24 de Outubro: 252,30•; 31 de
Outubro: 155,20•; Sagrada Família:
14,50•; Total:  710,89•

Contas Associação das Almas
Ano de 2009/2010

Receitas:  1222,50•; Despesas:  964,50•
- assim discriminadas:
Missas:  680,00•; Serviço religioso
(pregação): 150,00•; Flores:  134,50•
Saldo deste ano:  258,00•
Saldo de 2008/2009: 1.271,70•
Saldo final (2 anos):  1.529,70•

Magusto-Convívio
 Hoje, sábado, dia 13 de Novem-

bro , pelas 20h , no salão paroquial.
Convidamos todos a juntar-se a nós!
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