Um ano com S. Paulo

Vamos a Braga aos
"Encontros com S.Paulo"
No boletim passado falei dos "encontros
com S. Paulo" orientados mensalmente
pelo Sr. Bispo Auxiliar D. António Couto.
Disse que é um prazer ouvir este biblista a
explicar a Bíblia. Tornei público os dias em
que os mesmo decorrem. Sendo sempre
às quintas-feiras, o 1.º é na próxima,
dia 16, das 21h30 às 23h00. O 2.º
será em 13 de Novembro.
Eu próprio, pároco, levarei uma carrinha
de 9 lugares ou, se necessário, irá uma de
16 lugares (Curvos e Palmeira) e ofereço a
viagem a quem quiser, desde que me
avisem até ao dia 14 à noite. Vamos a isso,
povo de Palmeira e Curvos. Compareçam
e12vamos conhecer S. Paulo, neste ano que
lhe está dedicado. Inscrições em Palmeira
e em Curvos (este junto do pároco ou no
Centro Social)
O Pároco

Ano Paulino
“No apostolado de Paulo não faltaram dificuldades, que ele enfrentou
com coragem por amor de Cristo. Ele
mesmo recorda ter agido “pelos trabalhos... pelas prisões... pelos açoites,
pelos frequentes perigos de morte...
três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado; três vezes naufraguei... viagens sem conta, exposto
a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus
concidadãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos; trabalhos
e fadigas, repetidas vigílias com fome
e sede, frequentes jejuns, frio e
nudez! E além de tudo isto, a minha

obsessão de cada dia: cuidado de todas
as Igrejas” (2 Cor 11, 23-28). De um
trecho da Carta aos Romanos (cf. 15,
24.28) transparece o seu propósito de
chegar até à Espanha, às extremidades
do Ocidente, para anunciar o Evangelho
em toda a parte, até aos confins da terra
então conhecida. Como não admirar um
homem como este? Como não agradecer ao Senhor por nos ter dado um Apóstolo desta estatura? É claro que não
lhe teria sido possível enfrentar situações
tão difíceis e por vezes desesperadas,
se não tivesse havido uma razão de valor
absoluto, perante a qual nenhum limite
se podia considerar insuperável. Para
Paulo, esta razão, sabemo-lo, é Jesus
Cristo, do qual ele escreve: “O amor de
Cristo nos impulsiona...para que, os que
vivem, não vivam mais para si mesmos,
mas para Aquele que por eles morreu e
ressuscitou” (2 Cor 5, 14-15), por nós,
por todos”(Bento XVI).

Escreveu-se
"Nas nossas comunidades cristãs aparecem, com alguma frequência, pessoas que sabem tudo sobre Deus, que se
consideram família privilegiada de Deus,
mas que desprezam esses irmãos que
não têm um comportamento “religiosamente correcto” ou que não cumprem
estritamente as regras do “bom comportamento” cristão… Atenção: não
temos qualquer autoridade para catalogar as pessoas, para as excluir e marginalizar…Na perspectiva de Deus, o importante não é que alguém se tenha afastado ou que tenha assumido comportamentos marginais e escandalosos; o
essencial é que tenha acolhido o
chamamento de Deus e que tenha
aceitado trabalhar na vinha do Senhor"

-www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Felizes os convidados para o banquete do Senhor
.A liturgia deste dia utiliza a imagem
do “banquete” para des-crever esse
mundo de felicidade, de amor e de
alegria sem fim que Deus quer
oferecer a todos os seus filhos.
O banquete é o símbolo da salvação a que Deus nos convida. Jesus
é o nosso Pastor e convida-nos de
mil maneiras a segui-Lo, mas não
nos obriga a ir contrariados. O Evangelho fala dessa recusa. Os convidados podem estar absorvidos nos seus
afazeres, nos seus assuntos, nos
seus negócios…Acham até que não
necessitam de Deus nas suas vidas.
Mas o Senhor quer a Casa
cheia…”Ide às encruzilhadas dos
caminhos e convidai…É um convite
a todos nós, pois Ele quer salvar-nos,
porque nos ama. Temos de responder
com amor, a esse convite.
Isaías anuncia o “banquete” que um
dia Deus, na sua própria casa, vai
oferecer a todos os Povos. Acolher o
convite de Deus e participar nesse

“banquete” é aceitar viver em
comunhão com Deus. Dessa comunhão resultará, para o homem, a felicidade total, a vida em abundância.
No Evangelho sugere-se que é
preciso “agarrar” o convite de Deus. Os
interesses e as conquistas deste
mundo não podem distrair-nos dos
desafios de Deus. A opção que fizemos
no dia do nosso baptismo é um
compromisso sério que deve ser vivido
de forma coerente.
S. Paulo apresenta-nos um exemplo
concreto de uma comunidade que
aceitou o convite do Senhor e vive na
dinâmica do Reino: a comunidade cristã de Filipos. É uma comunidade generosa e solidária, verdadeiramente empenhada na vivência do amor e em testemunhar o Evangelho diante de todos
os homens. A comunidade de Filipos
constitui, verdadeiramente, um exemplo que as comunidades do Reino
devem ter presente
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
2.ª F- 13: às 19h10: Terço; às 19h30,
missa por:
- José Gomes Ferreira e Maria de
Lurdes G. Dias m.c. filho António
4.ª F- 15: às 19h10: Terço;às 19h30,
- Aniv. M. Celeste Per.Faria m.c. filha
- Abílio Martins Vale m.c. filha Amélia
6.ª F- 17: às 19h10: às 19h30 por:
- Aniv. Maria José Couto Santos m.c.
Associação das Almas
- Aniv. Armindo V. Morais m.c. família
Sábado – 18: Às 18h00 missa por:
- Pais (António e Carolina) de Justina
e Lurdes Chaves
- Margarida F. Silva e filho Manuel
m.c. filha Rosa
Domingo – 19: Às 9h00 ( única)
- Ao Santíssimo Sacramento
(cantada por todos os/as cantores (as)
que o são, já o foram e poderão vir a
ser). No final, no alpendre junto do Salão
ou dentro, haverá um grande convívio
aberto a todos os que queiram. Tragam
uns docitos e umas garrafitas do Porto.
Atenção: neste dia, porque é o dia
das Missões e porque a adoração não
será feita de manhã por causa do
convívio a seguir à Eucaristia, haverá
Adoração de tarde, num prolongamento da festa e do espírito da festa
de manhã. Assim: 18h00: adoração

Servir altar 18/19 Outubro

cuidado, a fim de dar resultado. E
estamos convencidos (não apenas
eu, pároco) como muita gente. Os
comentários que se ouvem para aí é
de que vai resultar.
Tragam vontade, humildade, esquecimento de motivos, passos mal dados,
docitos, garrafitas de Porto etc.
Atenção: dado ser dia das Missões,
e porque não haverá Adoração de
manhã (é o 3.º domingo) por causa
do Convívio que se seguirá à
Eucaristia, vamos fazer uma
Adoração às 18h00, na continuação
do espírito paroquial vivido de manhã
e do espírito missionário, próprio
desse dia das Missões.

Intenções de Missas

Atenção, noivos
Não há fome que não traga fartura
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Se em 2008 praticamente não houve
casamentos, excepções para apenas
alguns, o mesmo não vai acontecer
em 2009 pois, até ao momento, já
tomei conta de 10 casamentos,
sendo 2 em Curvos e 8 em Palmeira.
Caso tenciones casar, caro noivo,
pensa na data a tempo e horas, para
evitar aborrecimentos. Lista afixada
no placard, junto à porta da Igreja.

)Sábado - 18: Acólitos: 9.º ano; Leitores: Patrícia Valverde e...outros
Domingo- 19: 9h30: Acólitos: Glória
e Juliana Oliveira; Leitores: Céu
Afonso, António Sá e Licínia Martins

Geralmente o Pároco está no escritório, das 9 às 10h45 da manhã e
das 2 às 5 da tarde. Nesses
períodos, tem a porta aberta e pode
atender quem vier. Aos sábados, das
9 às 11h00 da manhã e das 2 às 4h00
Apostemos seriamente na Eucaris- da tarde, geralmente posso atender.
À noite, a partir de agora, é-me quase
tia do próximo domingo, dia 19.
impossível. Apenas às 2.ªs feiras,
Esta iniciativa foi pensada, com das 20h00 às 21h00.
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3.ª F- 14: às 19h10 (em S. Torcato): terço; às 19h30 missa por:
- Álvaro Moreira Dias m.c. viúva
- Pelas Almas m.c. Associação
5.ª F - 16: - às 19h10 (na Rateira):
terço; às 19h30 missa por:
- Aniv. Carlos Gonçalves da Rocha
m.c. filha Fátima
-Aniv. António Costa Leme c. família
Sábado – 18: Às 19h15: Missa por
- Pais (José Verónica) de Idalina
- João Silva Gonçalves m.c. João
Vilas Boas Dias
Domingo – 19: Às 9h30
- Aniv. (antecipado) Manuel Faria
Fangueirinho m.c. filhos
- Aniv. (antecipado) de Idalina Lima
Faria m.c. neta Ana Paula

Horário de atendimento

Sábado - 18: Acólitos: 10.ª Classe da
Catequese (Turma C); Leitores: Márcia
Barroso, António Pereira da Venda e
Catarina Faria Domingo- 19: Às 9h00:
leitores: Celina, Armindo Fernando e
Maria Afonso.

Paróquia de Curvos

Embora longe...sente-se feliz
(Da Irmã Isabel Martins)
Olá, Sr. Pe. Armindo,
Mais uma vez em contacto, e desta
vez "em cima da hora". Não sei como
não nasci Alentejana! Adequava-me
muito bem. Visto muitas vezes a
"camisola deles"!
Escrevo para convidá-lo, assim como aos meus conterrãneos/amigos
e família, a dar graças ao Senhor, pela
Sua Fidelidade para comigo ao longo
dos meus 25 anos de Consagração
Religiosa.
Como tenho consciência de que a
vossa presença física é impossível,

quero que vos unais desta forma a mim,
para que a Deus, seja dado o louvor
que Ele merece.
O meu hiperactivismo, muitas vezes
não me deixa tempo para o essencial.
Hoje, por mais que queiramos absternos de alguns trabalhos, é-nos de todo
impossível, porque as circunstãncias
nos obrigam e quem tem alguma responsabilidade, no que toca á saude ou
educação, se não vai lá por si própria,
vai mesmo de empurrão. Creio que até
está a rimar. Não o fiz propositadamente!
No Infantário da Matola, as exigências são imensas, porque para além
da muita burocracia (o Infantário é do
Estado), os funcionários, na sua grande
maioria são muito desleixados, o que
nos obriga a estar presentes em tudo,
se não queremos que as crianças sejam tratadas de qualquer maneira.
Como Deus nos ama! Se Ele prova
aqueles que ama, posso sentir-me de
facto objecto do seu grande amor! e
sinto-o, graças lhe sejam dadas.
Apesar de todas as barreiras que já
encontrei pelo caminho, ao longo
destes 25 anos, nunca deixei de perceber que Deus estava comigo. Sempre
o senti como um grande Amigo, como
o Centro da minha vida, para quem sempre tentei que convergissem sempre os
meus propósitos e acções.
Também sempre encontrei mais motivos para O louvar, que para me queixar.
Continuo muito feliz na Missão
que abracei e pela escolha realizada.
Que a bondade e ternura de Deus,
sejam também experimentadas por
cada um de vós, na vocação que cada
um abraçou.
Um grande abraço da que vos recorda
com muita frequência ao Senhor. Isab.
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Catequese

