Continuação da página 1 ... ço de quem se sacrifica para construir

....- O que podemos fazer para que o um mundo mais justo e fraterno.

sonho de Isaías se concretize?
Na 2a Leitura, Paulo convida-nos a
.
“acordar”
para descobrir os sinais do
novo dia que já raiou e caminhar ao
encontro da Salvação, deixando as
obras das trevas e vestindo as armas
da Luz.
O Evangelho é um apelo a uma
Vigilância permanente, para reconhecer o Senhor na sua chegada.
Será assim a realização do sonho do
Profeta.
Para transmitir essa mensagem,
Jesus usa três quadros:
- O 1º Quadro é da humanidade na
época de Noé:
Os homens viviam, então, numa alegre inconsciência, preocupados apenas em gozar a sua “vidinha” descom12
prometida. Quando o dilúvio chegou,
apanhou-os de surpresa e desprevenidos.
- O 2º Quadro fala dos trabalhos
da vida quotidiana: podem levar-nos a
negligenciar a preparação da Vinda do
Senhor.
- O 3º Quadro coloca o exemplo
do dono de uma casa, que adormece
e deixa a sua casa ser roubada.
Que significa “estar vigilante”?
- Será apenas estar sem pecado...
para não ir para o inferno? Ou acolher
as oportunidades de salvação, que
Deus nos oferece?
Jesus continua vindo, para nos
salvar e nos trazer a felicidade. E nós
temos que estar sempre atentos para
perceber cada vinda sua.
Ele está presente nas palavras de
quem nos orienta para o bem, nos
gestos de amor dos irmãos, no esfor-

Hoje, devido ao medo provocado
pelo desemprego, fome e violência,
assistimos ao fenómeno da busca de
refúgio no sagrado. Mas o excesso
de alegria de certas práticas religiosas
sem compromisso pode nos tirar a
possibilidade de perceber a chegada
do Senhor.
As celebrações festivas fazem-nos
mais vigilantes, mais acordados para
a realidade que temos a obrigação de
transformar ou funcionam como
sonífero, que nos impedem de ver a
chegada daquele que vem sem aviso
prévio?
Motivos que impedem a acolhimento do Senhor que vem:
- Prazeres da vida: a pessoa mergulhada nos prazeres fica alienada...
No domingo, dorme...passeia... pratica
desportos...mas não sobra tempo para
celebrar a sua fé na Comunidade...
- Trabalho excessivo: a pessoa
obcecada pelo trabalho esquece o
resto: Deus, família, amigos, a
própria saúde...
- Desatenção: o distraído não vê o
Cristo, presente na pessoa sofredora...
Acha que não é problema seu... é do
governo... da Igreja...
Em minha vida, o que é que mais
me distrai do essencial e me impede
tantas vezes de estar atento ao Senhor
que vem?
Como desejo preparar o Natal
deste ano?
- Apenas programando festas,
presentes, enfeites, músicas?
- Ou numa atitude humilde e vigilante, a esse Cristo que vem?
Que Paz desejo construir?
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1.º Domingo do Advento - Ano A
Estai vigilantes....Os distraídos não vêem Cristo que chega
Neste domingo, inicia-se mais um
Ano Litúrgico, no qual relembramos e
revivemos os Mistérios da História da
Salvação.
Natal e Páscoa centralizam as celebrações, que são vividas em três momentos: antes, durante e depois...
Neste Ano A, agora começado, o
Evangelho de Mateus terá uma
atenção especial.
Com o Advento, entramos no tempo que nos prepara para o Natal do
Senhor.
A palavra Advento significa “Vinda”,
chegada: faz-nos relembrar e reviver
as primeiras etapas da História da
Salvação, quando os homens se prepararam para a vinda do Salvador, a
fim de que também nós possamos
preparar hoje em nossa vida a vinda
de Cristo por ocasião do Natal.
Nas duas primeiras semanas do
Advento, vigilantes e alertas, esperamos a vinda definitiva e gloriosa do
Cristo Salvador, e nas duas últimas
semanas, lembrando a espera dos
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profetas e de Maria, preparamos mais
especialmente o seu nascimento em
Belém.
A Liturgia de hoje é um veemente
apelo à Vigilância, para acolher os
Sinais de Deus.
Na 1.ª leitura, Isaías profetiza a vinda de um descendente de David, que
trará justiça e paz para o seu povo.
É um dos oráculos mais bonitos de
todo o Antigo Testamento. Encarna a
espera do Antigo Testamento e o
Advento pré-cristão.
A um povo que vivia uma situação
dramática de perigo de guerra, anuncia
um futuro maravilhoso: fala de uma era
messiânica, na qual todos os povos
acorrerão a Jerusalém para adorar o
único Deus.
As armas se transformarão em instrumentos pacíficos de trabalho e de
vida.
O sonho do profeta começa a realizar-se em Jesus, mas estamos ainda
muito longe dessa terra de justiça e
de paz...(continua na página 4)

Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
2.ª F- 29: às 17h40: Terço; às

Serão dias de feirinhas os seguintes:
- 27 e 28 de Novembro
- 4 e 5 de Dezembro
- 8 de Dezembro
- 11 e 12 de Dezembro
Para além do espírito de ajuda, existirá
o de convívio e distração, comprando,
vendendo e oferecendo.
No 2.º dia de cada fim-de-semana haverá
um sorteio de um presunto, de um cabaz
de bebidas e de um Grande Bacalhau
(pela ordem semanal em que se
anunciam) não havendo no dia 8 de
Dezembro, por ser só de um dia.
Espera-se que as pessoas colaborem ,
mesmo preenchendo por 1 Euro uma casinha das 140 do cartaz para o sorteio
semanal. A catequese pode ajudar.

18h00, por:
- Maria Cabreira Silva e pais m.c.
José Jesus Lima
- Laurinda Rosa Dias m.c. f. Maria
- Júlia Martins Gomes m.c. família
4.ª F- 01: às 17h40: Terço; às
18h00: por:
- Aniv. Mário Faria Neves m.c. mãe
- Manuel Alves Santos m. f. Arminda
- António Cruz Quinta m.c. irmã Celina
6.ª F - 03: às 17h40: Terço; às 18h00
- S. C. Jesus (1.ª sexta-feira)
- Aniv. José Silva Martins m.c. viúva
- Alvarina F. Lopes m.c. filha Laurinda
Sábado – 04: às 17h por:
- Aniv. Delfino Linhares Pereira Vilar
Visita aos doentes e idosos
m.c. viúva
- Aniv. Maria Conceição R. Torres
Na 3.ª feira, dia 30, a partir das 14h00,
m.c. filha Eva
irei visitar os doentes e ido-sos,
Domingo – 05: Às 8h00: Pelas começando por Barral e Eira d'Ana e
Almas m.c. Associação das Almas
acabando em Susão por volta das 16h30
Às 11h00: Pelo Povo

Servir altar 4 e 5 de Dezembro
Dia 4: Leitores: Joana Nóvoa Lima,
Joel Ribeiro e Sara Daniela F. Costa
Dia 5: 8h00: Maria Afonso, José Per.
Venda e Joana Silva; Salmistas:
Rosinha/Sílvia
11h00: Leitores: Sandra Gomes, João
Pedro Filipe e Paula Maciel

Feirinhas para as Festas
Com o objectivo de ajudar a angariar
proveitos para as festas que se
aproximam, quer das Padroeiras
quer do Natal e Ano Novo, vai
decorrer junto às instalações do
Centro Paroquial 3 fins-de- semana
de feirinhas, organizadas pela Ana
Lima e com a juda de voluntários(as).

Intenções de Missas

A fim de dar um seguimento mais rápido a muitas intenções de missas que
ainda tenho do ano 2010, prestes a
terminar, juntarei mais intenções de missas na mesma celebração, o que não
está proibido, retirando, como costume,
o estipêndio de 10 euros para mim e dando seguimento ao restante, de acordo
com as normas seguidas pela Igreja.
Não é muito do meu agrado, mas as
pessoas preferem. Quando assim é...É
que nem sempre o mandar celebrar
muitas missas é sinal de muita fé.
Arcebispo pede o ordenado de 1 mês
aos Padres para socorrer os pobres na
diocese de Braga. Tal medida é sugerida
também aos leigos que têm e queiram
partilhar. Falaremos do assunto (Pág. 3).
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Paróquia de Curvos
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Intenções de Missas
3.ª F - 30: às 17h40 (Igreja): terço;
às 18h00 por:
- Almas m.c. Associação
- Aniv. Laurinda Sá m.filha Fernanda
- Aniv. Marta S. Martins m. c. filhas
- Martinho Neves Ribeiro m.c. cunhada Rosa
5.ª F- 02: às 17h40 (Igreja): Terço;
às 18h00 por:
- Aniv. Joaquim Miranda m.c. filha
Maria José
- Aniv. António Martins m.c. Celina
- Paulo Matos Gonçalves m.c. amigo
Pedro Gonçalves
- Álvaro Moreira Dias m.c. viúva
Sábado – 04: - às 18h15 por:
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta-feira)
m.c. Associação
- Aniv. Delfino Pereira Vilar m.c.
cunhada Emília e sobrinha Paula
Domingo – 05: Às 9h30
- Ao Santíssimo (cantada),
precedida de Adoração e Procissão

Servir Altar 4 e 5 de Dezembro
Dia 4: 18h15: Leitores: Inês Catarina,
Carlos Ermida e Paula Jesus
Acólitos: grupo 4 (Glória Azevedo
Lima, João Pedro F.S.Lima e Juliana
Lima Oliveira)
Dia 5: 9h30: Céu Afonso, António Sá
e Licínia Martins; Acólitos: os
mesmos do dia anterior

Visita aos doentes e idosos
Na 4.ª feira, dia 1, a partir das 14h
irei visitar os doentes e idosos,
começando por Vilar e Igreja e acabando em Frossos, por volta das 16h.

Intenções de Missas
A fim de dar um seguimento mais
rápido a muitas intenções de missas
que ainda tenho do ano 2010, prestes

a terminar, juntarei mais intenções de
missas na mesma celebração, o que
não está proibido, retirando, como
costume, o estipêndio de 10 euros para
mim e dando seguimento ao restante,
de acordo com as normas seguidas pela
Igreja. Não é muito do meu agrado, mas
as pessoas preferem. Quando assim
é...É que nem sempre o mandar celebrar
muitas missas é sinal de muita fé.
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Missas de Palmeira em Curvos?
Porque não?
Avancei no final duma missa em
Palmeira que, "a continuarem assim os
acessos à Igreja, transferiria o culto das
missas de Palmeira para Curvos, em
virtude de as pessoas estarem a
escassear de vir a Palmeira por falta de
acessos dignos". E não disse mais
nada....Até nem falei em nomes..
É evidente que nunca o faria. Mas
quis avançar tal hipótese por 2 motivos:
1. Manifestar o nosso desagrado às
autoridades pela morosidade duma
solução para o acesso (estrada municipal) à Igreja e, de certa forma, pressionar;
2. Ver como estava a temperatura da
boa vizinhamñça com "Curvos".
Quanto à primeira razão não me
pronuncio. Quanto à segunda pude
avaliar a reacção negativa, havendo
pessoas que diziam: vou a Gemeses,
vou a Marinhas, vou a Esposende. Mas
a Curvos é que nunca.
E pensava: pobre cristianismo que
levas a estas coisas! Mas a experiência
diz-nos: é com os vizinhos que te deves
dar sempre bem. Valeu?
Vamos a ver se não teremos necessidade de chegar a isso....
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