Um ano com S. Paulo
À atenção de todos: Encontros

com S. Paulo
Ao falar nas viagens apostólicas de
S. Paulo, vou também falar duma
iniciativa da diocese de Braga, na
tentativa de estudar S. Paulo e que
faz parte do Programa da Diocese
para este 1.º ano do triénio "tomados
pela palavra" dedicado a S. Paulo.
Como sabem, Braga tem um bispo
auxiliar (desde há um ano para cá)
que é a maior autoridade em Portugal
como Biblista. Formado em várias
escolas, incluindo a de Jerusalém,
era (e ainda continua a ser em parttime) professor na Universidade
Católica, no Porto. Foi meu professor
há 6 anos, quando tirei a licenciatura. Seu nome é D. António Couto.
Aproveitando esse facto, D. António
Couto tem diversos encontros,
12
por zonas da diocese, a que chamamos "encontros com S. Paulo".
Dá gosto estudar S. Paulo com este
bispo e professor.
Assim, a diocese escolheu 3 zonas
para esses encontros: Braga, Balasar
e Guimarães.
Parece-me que o lugar mais adequado para as nossas paróquias
(para quem queira ir, e a esses
garantimos transporte gratuito)
será Braga. O horário é às quintas
feiras, das 21h30 às 23h00. Os dias,
em Braga, são os seguintes:
Outubro: 16; Novembro: 13; Dezembro: 4; Janeiro: 15; Fevereiro:
5; Março: 5; Abril: 2; Maio: 14;
Junho: 4. Tem que haver inscrições
com antecedência, para cada caso,
junto do Pároco. Aproveitem.

Ano Paulino
As três viagens começam e ter-

minam em Antioquia.
1ª Viagem: (ano 45 a 49). Paulo, acompanhado de Barnabé e Marcos, parte
para Chipre, cidades de Salamina e Pafos, depois Perga da Panfília (onde Marcos os deixa), Antioquia da Pisídia, Icónio, Listra e Derbe (na actual Turquia).
Voltam a Antioquia e vão a Jerusalém.
2ª Viagem: (do ano 49 ao 52): Paulo,
acompanhado por Silvano, passa por
Derbe, Listra (onde se lhes junta o jovem
Timóteo), Icónio e Antioquia. Chegam à
Galácia, Tróade (onde se lhes junta
Lucas), Neapolis, Filipos, Tessalónica,
Bereia, Atenas e Corinto, onde permaneceram dois anos e conheceram o
proconsul Galião, no ano 52 d. C. tendo
depois voltado a Antioquia.
3ª Viagem: (do ano 53 ao 58): Paulo
partiu de Antioquia com Tito e Timóteo
e talvez também com os macedónios
Gaio e Aristarco (Act 19,29). Seguiram
para Éfeso onde Paulo permaneceu
durante três anos (Act 18,23; 21,16),
pregando na escola do reitor Tirano em
Éfeso. De Éfeso seguem para Laodiceia, Colossos, Gerápoles, Tróade, Macedónia, Antioquia e depois para Jerusalém(Act 20,3; 21,16). Em Jerusalém os
seus adversários voltam ao ataque e
Paulo é preso (Act 21,27s), comparece
diante do Sinédrio e para escapar a uma
agressão dos judeus é transferido para
Cesareia pelas autoridades romanas.
Aqui compareceu diante do procurador
Félix. Passados dois anos Paulo apelou
para o imperador César (Act 25,11).
No Outono de 60, Paulo, acompanhado
por Lucas, parte para Roma, preso e
guardado por um centurião. Depois de
terem naufragado em Malta, onde
passaram o Inverno, aí chegaram na
Primavera do ano 61.
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Cuidados e atitudes para com a vinha do Senhor
.

Quase sem darmos por isso,
estamos permanentemente a
celebrar e renovar acordos ou
alianças uns com os outros.
Podemos fazê-lo explícita ou
implicitamente, mas não conseguimos fugir à realização de um
acto tão profundamente humano.
É a nossa forma de nos entendermos e, tão habituados a ela
que estamos, nem caímos na
conta da sua importância.
Também Deus tomou a iniciativa de fazer aliança connosco, uma aliança de amor começada em Abraão e que atingiu
a sua plenitude em Cristo. E porque qualquer aliança exige fidelidade ao compromisso assumido, procuremos que a Eucaristia
seja para nós um momento privilegiado para renovarmos a

verdade das nossas alianças.
AS LEITURAS
Continuamos neste Domingo a
calcorrear a vinha do Senhor,
imagem bíblica que, especialmente
neste tempo, tanto nos diz.
Hoje, a linguagem da parábola
fala-nos não só dos cuidados que
Deus dispensa à sua vinha como
das atitudes que face a ela cada
um de nós pode tomar. O profeta
canta o amor do Amigo pela vinha,
amor não correspondido; e, por
isso, Deus não fica indiferente à
resposta improdutiva da vinha,
identificada com Israel. No Evangelho, Jesus, no mesmo tom profético, põe a nu a ganância assassina dos vinhateiros, obrigando
habilmente os ouvintes da parábola
a olharem bem fundo, para dentro
de si.
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
2.ª F- 06: às 19h10: Terço; às 19h30,
missa por:
- Aniv. Américo Rodrigues Cabreira
m.c. irmã Júlia
- Pelas almas m.c. Maria José Lima
4.ª F- 08: às 19h10: Terço;às 19h30,
- José Maria M. Serra m.c. Arminda
- Por Maria Ribeiro Faria m.c.
pessoas amigas
6.ª F- 10: às 19h10: terço; às 19h30
missa por:
- Manuel Alves dos Santos m.c. viúva
- Pais (Deolinda e José) de Ramiro
Quinta
Sábado – 11: Às 18h00 missa por:
- À Senhora da Conceição m.c.
Luisa Capitão
Domingo – 12: Às 8h00: por
- Pelos avós (Gracinda e António) de
Lucinda Marques
- Maria do Carmo Neiva m.c. Viúvo
- Às 11h00: Povo

no interior. Sardinhas assadas, fêveras
e presunto (que não tivemos tempo de
comer no passeio) vão fazer parte da
ementa, acompanhada de tintol da
região.Todos os participantes do
passeio estão convidados. Familiares
próximos, idem aspas. Divirtam-se

Vindimas na Quinta da Seara
Este sábado, dia 4, na Quinta da Seara
vai haver festa. São as vindimas.

Do programa, realça-se:

- Às 10h00: recepção aos participantes;
- Às 10h30: Visita à Adega e e apresentação do Grupo "Alegria das
Concerinas"; - Às 11h00: Passeio até
aos vinhedos e início das vindimas e
transporte das uvas para o lagar.; - Às
13h00: almoço na Quinta; - Às 15h30:
continuação das vindimas, para às
16h30 começar a pisa das uvas,
acompanhada pelas Concertinas
- Às 17h30: prova de vinhos verdes e
Servir altar 11/12 Outubro lanche.; - Às 20h00: jantar típico no
Sábado - 11: Acólitos: 10.ª Classe restaurante com actuação do Grupo
da Catequese (Turma B); Leitores: das Concertinas.. Divirtam-se
Sandrina Faria, Tiago Santos e Atenção agricultores...gasóleo
Rosana Domingo- 12: Às 8h00: Os agricultores beneficiários de gasóleitores: Teresa Santos, Sargento leo agrícola deverão até ao dia 14 de
Chefe e Rosa Martins; Às 11h00: Novembro fazer a sua confirmação para
Leitores: Paula Miranda, João Cepa o ano 2009, acompanhados com os see Natália
guintes documentos:
Segundo (2.º) convívio de cantores Bilhete de Identidade, n.º de ConEste sábado, dia 4, às 20h00, e como tribuinte, Cartão da Segurança Social,
Livrete e título de propriedade (se a
fruto do óptimo ambiente que reinou
titularidade das máquinas não for do
no passeio do grupo coral e pessoas
beneficiário, é necessário o BI e o n.º
que a ele se juntaram, ficou combi- de Contribuinte do titular, bem como
nado fazer um convívio/ jantar, junto Declaração de Cedência assinada,
ao Centro paroquial.
Fotocópia da Declaração de Actividade
Se o tempo estiver bom, será no alpen- das Finanças (para plafond superior a
dre exterior. Se fizer frio ou chover, será 3600 litros.... (Continua na página 3)
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Paróquia de Curvos
12

Intenções de Missas

qualidade. De contrário, os grupos da
3.ª, 7.ª e 8.ª classes não teriam catequese durante o ano.
O parar até seria uma maneira de responsabilizar a paróquia, para reflectir,
sobretudo os pais, para essa missão
nobre de ser catequista. É que, como
sempre acontece, enquanto alguns
fazem tudo...outros fazem apenas
alguma coisa que é...murmurar. E isso
não leva a nada.
2. Nada obsta que algum grupo, por
conveniência do/a catequista funcione
à semana, de acordo com horário a
estabelecer com a organização.

3.ª F- 07: às 19h10 (em S. Torcato): terço; às 19h30 missa por:
- Aniv. Maria Rosa Alves m.c. filho
Paulo
- Pelas Almas m.c. Associação
5.ª F - 09: - às 19h10 (na Rateira):
terço; às 19h30 missa por:
- Pais (Joaquim e Maria Engrácia) de
Maria José Miranda
- António da Cunha m.c. viúva
Sábado – 11: Às 19h15: Missa por
- Aniv. Manuel Augusto Gonçalves
Silva m.c. filhos
- Aniv. Rui Filipe Gonçalves Faria
m.c. pais
Atenção agricultores...gasóleo
Domingo – 12: Às 9h30
- Por Albino Rodrigues e esposa Ler a mesma local da página anterior,
(Guilhermina) m..c netos Sérgio e respeitante também a Curvos
Raquel

Servir altar 11/12 Outubro

Continuação página Palmeira

O dia das missões aproxima-se.
Em Palmeira, a Ana Lima vai realizar
uma feirinha neste fim de semana de
4 e 5 de Outubro, dada a impossibilidade de a fazer no dia próprio.
Assim, venham preparados para adCatequese
quirir bolos, animais, bugigangas diverEm ordem ao novo ano de catequese, sas, material missionário (agendas,
avisa-se o seguinte:
almanaques, calendários e outros).
1. Início da Catequese: este sábado,
dia 4 de Outubro, a partir das 17h00. Peditórios Confrarias Palmeira
De acordo com o esquema apresenta- Confraria do Senhor: dia 12 de Outudo no boletim anterior, começando por bro; Associação Almas: 9 Novembro
grupos, a apresentação a partir das
Missas celebradas fora
17h00
Nota: À hora em que escrevo estas Por Porfírio da Venda Silva, foram
letras, faltam ainda 4 catequistas mandadas celebrar fora 11 missas,
para ministrar a catequese. Julgo, no fruto de 110 euros de esmolas de
entanto, que os vamos encontrar em pessoas amigas, aquando do seu
número suficiente e em melhor funeral

)Sábado - 11: Acólitos: 10.º ano; Leitores: Ângela Faria, Lionel e Tânia
Domingo- 12: 9h30: Acólitos: Grupo
de Jovens META; Leitores: Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória Afonso
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