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Domingo XXXIII do Tempo Comum - Ano C
A comunicação social que temos: a trave e o argueiro.

O

Depois da pandemia, que encheu páginas
de jornais com artigos mais de jor-
naleiros que de jornalistas, pergunto-me
a mim mesmo o que seria dos meios de
comunicação social se não houvesse nos
nossos dias um Benfica em 1.º lugar com
0 derrotas em 23 jogos, o que seria do
Cristiano Ronaldo que aos 38 anos ainda
quer ir ao Europeu daqui a 2 anos, par-
tindo do pressuposto que a este Mundial
que vai começar daqui a um mês no Qatar
ele sempre irá (ainda que para mim seja
já uma estrela cadente), o que seria dos
jornais se não houvesse aqui e ali um
caso de pedofilia e/ou assédio sexual
dum padre que andará nas notícias
visuais, auditivas e escritas durante um
mês, esquecendo casos idênticos no
comum dos mortais. Acredito até que
tenham sido contratados certos(as) ele-
mentos, a recibo verde, para virem fazer
coberturas de casos que, no meu enten-
der, sendo banais, se lhes dá uma
cobertura de 12 horas por dia e, pelo
menos 3 dias por semana, tantas vezes
são repetidos.

O pessoal contratado, dito jornalis-
tas, são de uma cultura “rasca”,
pois para gastar o tempo de antena
que lhes é reservado para um acon-
tecimento, estão por vezes a repetir
o mesmo disco 5 e 6 vezes, para
dizerem tudo, sem dizerem nada.
Não vou entrar já nas calinadas na
nossa querida gramática portugue-
sa, pois aí teríamos que enviar muita
gente para a escolinha para apren-
derem melhor a conjugar os verbos,
sobretudo os impessoais que se
conjugam sempre na 3.ª pessoa do
singular. Por exemplo “houve” e não
“houveram”. Mas isso é um caso
de escolas e professores, não direi
do ensino superior, mas sim do en-
sino secundário ou até do 2.º ciclo
que têm obrigação de dar formação
aos seus alunos, cumprindo os pro-
gramas curriculares.
Se mudamos de estação televisiva,
é a mesma coisa, com repórteres
atrevidos, mais elas que eles, a fa-
zer perguntas..(cont. na página 4)

 ...cuja resposta acabou de ser dada
pelo entrevistado na pergunta anterior.
Isto, para marcar presença e mostrar o
microfone da empresa que os contratou.

No que ao desporto diz respeito, é
sempre a mesma coisa: só os três
“ditos” grandes é que têm lugar nas
discussões: começando pelo norte – o
Porto - seguindo até Lisboa, o Sporting
e o Benfica. Não comecei pelo Minho,
pois o nosso Braga, embora esteja ainda
no 3.º lugar quando escrevo estas li-
nhas, nunca foi considerado um dos
grandes, nem sequer um importante,
sendo tratado como um dos clubes pro-
vincianos.

Não se fala nas dificuldades que as
comunidades cristãs estão a atravessar
pela falta de verbas provenientes do
decréscimo da fieis na prática religiosa,
resultante da “desabituação” que a
pandemia trouxe. Quando Fátima se
queixava que não tinha dinheiro para
pagar aos seus 350 funcionários e a
solução passaria por acordos amigáveis
de rescisão de contratos ou reformas
antecipadas, «aqui d’El Rei»! Cai o
Carmo e a Trindade. A Igreja só quer
dinheiro para os seus cofres».

Tudo isto é verdade. Mas mais verdade
é ainda quando surge um caso de um
surto em ERPIS que pertencem à Igreja.
Aí caem logo como moscas todos os
órgãos de informação, esquecendo-se
que 60% das instituições de apoio aos
idosos são dirigidas pelas estruturas da
Igreja. Pelo que é inevitável que o
“inimigo invisível” penetre aí, como
noutros lados acontece.

E que dizer de casos que inevita-
velmente acontecem em comunidades
paroquiais, como noutros lados acon-
tecem também? A agilidade dos repór-

teres anda sedenta de casos banais
pertencentes à Igreja (os outros não
interessam) para encherem páginas
de jornais que são postos à venda no
dia seguinte. Não será isto uma
perseguição, ainda que indireta por
vezes, à Igreja e suas instituições?
Os casos acima descritos da pedofilia
e quejandos, não serão perseguição
à Igreja, a fim de confrontarem o Papa
no próximo ano por altura das
Jornadas Mundiais? Tenho pena deste
Papa. Prega tantas vezes em deser-
tos que nunca produzirão flores.

Enquanto isto, os grandes temas da
atualidade não são discutidos nem
falados nos meios de comunicação.

Quando é que se fala da Eutanásia,
da falta de recursos dos Centros So-
ciais e IPSSs em geral, das pessoas
que morrem de fome, dos desem-
pregados que caíram na miséria, na
banalização do namoro e do casa-
mento, das uniões de facto e das cau-
sas sociais que a elas conduzem, do
aborto e consequente diminuição da
natalidade, na exploração e egoísmos
a que assistimos todos os dias, com
o fecho de empresas que se deveriam
manter abertas, mesmo à custa de
alguns sacrifícios?

Atacamos os políticos por incom-
petentes e mentirosos, encobridores
da realidade do país. E com razão.
Mas…nós faríamos melhor? Com
franqueza, se há algum cargo que eu
não desejaria ter, neste momento,
seria o de governante. Estou ansioso
por ter de deixar de mandar, mesmo
como pároco. Tem cabimento aqui a
doutrina do evangelho: tira primeiro a
trave que tens no teu olho para depois
poderes ver o argueiro existente no
olho do teu vizinho. Sempre atual este
livro e doutrina de 2 mil e tantos anos.



       Intenções de Missas
3.ª feira- 15 (Igreja): às 16h15:
terço; às 16h30 (excecionalmente):
missa por:
- Aniv. Avelino Barros Pinheiro  m.c.
filho José
- Pelas Almas  m.c. Confraria
Às 17h00: Palestra do clero, em
Marinhas, pelos defuntos de sacer-
dotes e familiares, do arcipres-tado
5.ª feira- 17 às 17h45: terço; às 18h:
- Aniv. Ana Maria Matos Sobreiro  m.c.
filha Ana Margarida
- Srª Fátima  m.c. Cristina Vilas Boas
- Por Maria Alves Igreja  m.c. Maria
José Miranda
Sábado - 19:  - Às 18h15:
- Por Maria Rodrigues e Abílio Sá
Viana  m.c. Cristina Vilas Boas
- Por José Valente e Emília Cardoso
m.c. Manuela Gonçalves
- À Srª Fátima e S. Bento  m.c.
Conceição Ferreira
Domingo - 20: Às 8h45
- Aniv. João, Ernesto e Palmira  m.c.
Augusta Ribeiro
- Por Manuel Silva Vale e familiares
- Por Emílio S. Rodrigues  m.c. viúva

Servir altar 20 Novembro
Dia 20: Natália, António Sá e outra;
Salmistas: Céu e Fernanda

Reunião com grupos paroquiais
Tendo em conta o epicentro para
onde devem convergir todas as
atividades da paróquia, em 2023, vai
haver uma reunião com todos os
grupos e entidades, moderada pela
direção do Centro Social. Esse
epicentro será, obviamente, a ERPI.
Cada grupo deverá levar para tal
reunião ideias, no sentido de dinami-
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2.ª F - 14: às 17h45: Terço; às 18h00,

eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- 7.º dia por Margarida Matos Silva
- Pelo pai (Jacinto) e sogros (José e
Erverina) de Carolina Faria Matos
4.ª F - 16:  às 17h45: Terço; às 18h:
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Aniv. Maria Amélia C. Cruz  m.c. viúvo
- Por Manuel e Maria Coxo  m.c.
Rosária Neves
6.ª F - 18 -  Na Igreja às 17h45: terço
e às 18h00, eucaristia por:
- Aniv. Maria Santos Pereira  m.c. filhas
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- Aniv. Jorge P. Filipe  m.c. filho Manuel
Sábado - 19: às ; Às 17h00:
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- Aniv. Maria Alice Alto Martins  m.c.
José Cruz
- Pelas Almas  m.c. Rosária Neves
Domingo: 20: - Às 9h00:
Adoração; Às 10h00: eucaristia
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- Santíssimo (cantada)  m.c. Confraria
- António Gomes Costa  m.c. filha Vera

Servir altar 19 e 20 Novembro
Dia 19 (17h00): Ailene Pinto, Marcelo
e Sílvia Meira
Dia 20: 10h00: Jacinta Garrido,
Roberto e Juliana
Organista: Orlando (durante impedi-
mento da Ana Gracinda). Salmistas:
Armindo Fernando e Adélia

Casamentos para 2023
Estão já abertas as inscrições para
casamentos do próximo ano. Já há
alguns, mas muitos mais deveria haver,
legalizando situações que existem,

Obriga
Paróquia de Curvos

zar a paróquia ou comunidades vizinhas,
para o grande projeto que temos em vista
e que, naturalmente, vai exigir muitas
iniciativas e trabalho

Ritmo litúrgico
Vivemos o penúltimo domingo do ano

litúrgico, ano C, o que significa que no
domingo a seguir será a festa de Cristo
Rei que assinalará o fim do Ano C, para
começarmos posteriormente o Natal,
com a chegada do Advento, no dia 27.
Posto isto, e referindo-me a este 33.º

domingo, a liturgia reflete 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 felicida-
de, da vida definitiva. Este quadro  faz
nascer em nós a esperança; e da espe-
rança brota a coragem para enfrentar o
mal e para lutar pelo advento do Reino.
Na primeira leitura, anuncia-se que

Deus 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: caminhada na história e
compromisso na transformação do
mundo com dificuldades e persegui-
ções; mas os discípulos terão sempre
a ajuda e a força de Deus.

acomodando-se a este "normal"
esquisito e contrário àquilo que as
pessoas dizem ser: cristão, mas só
para aquilo que lhes convém.
As bodas continuam a ser o grande
obstáculo dos casamentos. Por favor:
deixem-se de grandes ajuntamentos e
tornem o sacramento do matrimónio
naquilo que deve ser: célula duma
família estável, ao serviço da sociedade
e da própria igreja.
Brevemente vão poder inscrever-se para
o próximo CPM que já está a reunir por
casais e, com os noivos, começarão a
ter os encontros semanais no dia 28
de Janeiro, p.f.. Os encontros de-
correrão em Fonte Boa.

Peditórios das Confrarias
Pedem-me para avisar que brevemente
vão começar os peditórios das con-
frarias, quer do Santíssimo, quer das
Almas. A do Santíssimo primeiramente.
Não estranhem, por isso, se virem pes-
soas devidamente identificadas a
cumprir essa tarefa.

Sinais de pandemia continuam
Ainda que terminada oficialmente,
vamos ter que conviver com ela por
tempo indeterminado. Saber conviver
com ela significa viver a vida de forma
normal, tomando as devidas precau-
ções que tal perigo representa para o
futuro. Os convívios, os ajuntamentos,
as distrações e as vacinações devem
ser tomados em consideração para
"conviver" sem perigo com tal praga que
veio para ficar.
Também por isso o auditório paro-
quial estará aberto a possíveis inte-
ressados em realizarem espetáculos:
da terra ou de fora. As contrapartidas
serão estudadas, caso a caso.


