"Encontros com S.Paulo"
Neste 1.º dia dos "encontros com S.
Paulo", orientados por D. António
Couto, bispo auxiliar de Braga, as representações de Curvos e de Palmeira contaram com 7 e 11 elementos
respectivamente cada. Espera-se,
sinceramente, que seja para continuar, pois vai valer a pena. No próximo mês de Novembro vai ser no dia
13. Até lá, que seja S. Paulo a
orientar-nos. Continuaremos a escrever acerca de S. Paulo, como nos
propusemos de início.

Ano Paulino
“Cristo tornou-se a sua razão de
ser e o motivo profundo de todo o trabalho apostólico de Paulo. Nas suas
cartas, depois do nome de Deus, que
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aparece
mais de 500 vezes, o nome
que é mencionado com mais frequência é o de Cristo (380 vezes).
Por conseguinte, é importante que
nos apercebamos de quanto Jesus
Cristo possa incidir na vida de um homem e portanto também na nossa
própria vida. Na realidade, Jesus Cristo é o ápice da história salvífica e,
desta forma, o verdadeiro ponto discriminante também no diálogo com
as outras religiões.
Olhando para Paulo, poderíamos formular assim a pergunta fundamental:
como acontece o encontro de um ser
humano com Cristo? E em que consiste a relação que dele deriva? A
resposta de Paulo pode ser compreendida em dois momentos. Em primeiro lugar, Paulo ajuda-nos a compreender o valor absolutamente
fundante e insubstituível da fé. Eis

quanto escreve na Carta aos Romanos:
“Pois estamos convencidos de que é
pela fé que o homem é justificado,
independen-temente das obras da lei”
(3, 28). E tam-bém na Carta aos Gálatas:
“O homem não é justificado pelas obras
da Lei, mas unicamente pela fé em
Jesus Cristo; por isso, também nós
acreditámos em Cristo Jesus para
sermos justificados pela fé em Cristo e
não pe-las obras da Lei; porque pelas
obras da Lei nenhuma criatura será
justificada” “Ser justificados” significa
ser tornados justos, isto é, ser acolhidos
pela justiça misericordiosa de Deus, e
entrar em comunhão com Ele e, por
conseguinte, poder estabelecer uma
relação muito mais autêntica com todos
os nossos irmãos: e isto com base num
perdão total dos nossos pecados”

"Não chore por as coisas
(pessoas) terem terminado.
Sorria por elas terem existido"
Dos muitos Emails recebidos, realço a
mensagem deste, ultimamente recebido
e que posso aplicar às coisas e ás
pessoas.
Lembrar-me de pessoas que passaram
a vida fazendo o bem e encararam a
morte como o corolário de toda uma vida
votada ao bem, é prestar homenagem
ao Criador por aquilo que Ele faz através
da criatura que passou...mas a sua
memória será perpetuada para sempre,
através das suas boas obras realizadas.
Que Deus seja louvado e nos dê azo a
sorrirmos sempre por aquilo que Ele nos
deu e que nem a memória dos homens
conseguirá apagar de entre os justos
que se terão acomodado já a um canO Pároco
tinho do céu.

-www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Uma Palavra de Vida...missões
.O Dia Mundial das Missões

faz viver, que volta a erguer, que
dá felicidade. Então, estejamos
preocupados com a propagação
do Evangelho em toda a parte e
para todos.
Um incentivo para todos (as)
aqueles(as) que, de modo desinteressado economicamente, se
dedicam ao anúncio e difusão do
Reino de Deus, entre todos os
povos e culturas, raças e etnias.
Se quiser ser fiel à sua missão,
a Igreja há-de ser profundamente
missionária: "Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho...Eu estarei
convosco todos os dias até à
consumação dos tempos"

deveria manter-nos acordados.
Será que, sim ou não, nós
acreditamos que a mensagem
de Cristo se dirige a todos os
homens dos cinco continentes,
quaisquer que sejam a sua
situação, as suas alegrias, os
seus sofrimentos, as suas
questões, os seus projectos?
Se a mensagem de Cristo é
universal, é necessário que
aqueles que dela beneficiaram
não a guardem só para si, mas
devem anunciá-la, gritá-la, e dar
àqueles que partiram para a
anunciar os meios de a fazer
conhecer.
Esta mensagem não consis-te
apenas em palavras para
escutar, mas numa Palavra que

Em dia de Missões, a TVI transmite
a Eucaristia da Igreja Matriz de
Apúlia, bem como o programa que
se lhe segue, ou seja, o "8.º dia".
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
2.ª F- 20: às 19h10: Terço; às 19h30,
missa por:
- Aniv. Laura Ferreira Lima m.c. neta
Eduarda e filho António
- Aniv. Idalina Lima Faria m. filha Céu
4.ª F- 22: às 19h10: Terço;às 19h30,
- Júlia Matos, pai, avós e tios m.c.
Maria Paz
- Heitor Lima Silva m.c. mãe
6.ª F- 24: às 19h10: às 19h30 por:
- Pais (Albino/Carolina) de Fernanda
Capitão
- Alice Silva Gomes m.c. filha Amélia
Sábado – 25: Às 18h00 missa por:
- Aniv. Maria Dolores R. Torres m.c.
filhas
- Aniv. Abel Cruz Fernandes m.c. mãe
Domingo – 26: Às 8h00 por:
- Manuel Fernandes Cruz m.c. viúva
- José Lima Dias m.c. filha Elisabete
- Às 10h30: pelo Povo

Servir altar 25/26 Outubro
Sábado - 25: Acólitos: 9.ª Classe da
Catequese (Turma A); Leitores: Sónia
Nogueira, João Lomba Cepa e Ivone
Rosa Domingo- 26: Às 9h00:
leitores: Isabel Barros, João Cepa e
Rosa Martins

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.

Atenção, jovens
Estamos numa campanha de captação de jovens que fizeram o Crisma
para integrarem o Grupo de Jovens
que reúne quinzenalmente no Centro
Paroquial.
Brevemente o Grupo vai ser integrado
na dinâmica e carisma dos "Jovens Sem Fronteiras" JSF, uma
criação dos Missionários do Espírito
Santo, neste momento orientados
pelo jovem Padre Hugo Ventura de
Braga. Aproveitem

Horário de atendimento

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
Apostemos fortemente na Eucaris- 9 às 11h00 da manhã e das 2 às 4h00
da tarde, geralmente posso atender.
tia deste domingo, dia 19.
À noite, a partir de agora, é-me quase
Esta iniciativa foi pensada, com cuiimpossível. Apenas às 2.ªs feiras,
dado, a fim de dar resultado. E estamos
das 20h00 às 21h00.
convencidos (não apenas eu, pároco)
Muda a hora
como muita gente. Os comentários que
se ouvem para aí é de que vai resultar. Atenção: de 25 para 26 (sábado para
Tragam vontade, humildade, esqueci- domingo) muda a hora. Os relógios
mento de motivos, passos mal dados, serão atrasados 60 minutos. Até por
docitos, garrafitas de Porto etc.
isso algumas das Eucaristias serão
Atenção: dado ser dia das Missões, e mais cedo que o habitual.
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Paróquia de Curvos
12

Intenções de Missas
3.ª F- 21: às 19h10 (em S. Torcato): terço; às 19h30 missa por:
- Aniv. José Chaves Silva m.c. filha
Verónica
- Pelas Almas m.c. Associação
5.ª F - 23: - às 19h10 (na Rateira):
terço; às 19h30 missa por:
- Aniv.M. Martins S. Marinha m. irmã
- Aniv. Albino Rodrigues m.c.
afilhada Maria
- Aniv. Florentino Fer. Silva m.c. filha
Sábado – 25: Às 19h15: Missa por
- Pais (Joaquim e Engrácia) de
Maria José Miranda
- Jovens falecidos de Curvos m.c.
Maria Elvira R.
Domingo – 26: Às 9h15
- Por Rui Filipe G. Faria m.c. pais
- Por João Alves Vilas Boas m.c.
João Vilas Boas Dias

Servir altar 25/26 Outubro
)Sábado - 25: Acólitos: 8.º ano; Leitores: Lula, Rapaz do 10.º ano da
Catequese e Rapariga do 10.º
ano.Domingo- 26: 9h30: Acólitos:
Luis Amorime Luis Garrido; Leitores:
Adosinda, Alberto e Elisa Viana

para se exigir destes (pais e padrinhos)
boa qualidade. E essa adquire-se ao
longo de toda a vida, pelo esforço que
se faz, em cursos ou iniciativas de
actualização, em reciclagens necessárias, em retiros e encontros de
formação, em acções litúrgicas que
fazem parte de culto a Deus prestado,
mas na convivência de irmãos. É todo
um conjunto articulado no sentido de
fazer homens aqueles e aquelas que
vamos trabalhando agora como anjos,
que amanhã podem ser demónios à
solta, numa sociedade corrompida pelo
mal, sem valores a transmitir, sem ideais
a propor, sem metas a atingir.
Trabalhemos as crianças, numa
catequese que começa em casa e se
prolonga na vida. Também nos bancos
das salas da catequese. Também no
testemunho dos pais e catequistas.
Também no esforço da paróquia.

Catequese

1. Todos os grupos da Catequese têm
catequista. Parabéns aos que continuam e felicidades e as melhores bênçãos
de Deus para os que começam.
2. Tenho a certeza que vai funcionar
que em anos anteriores.
Eduquemos as crianças melhor
3. O responsável pela mesma (coordenador) é o Sr. Carlos Ermida. Fee não será necessário
licidades. Falta escolher os delegados
castigar os homens
Que bonita mensagem eu recebi, de Infância e Adolescência.
Carrinha velha do Centro
via Email! Dar-nos-á com certeza azo
a uma reflexão profunda acerca da
em leilão público
educação que estamos a veicular às No domingo, dia 26, no final da misnossas crianças, quer em casa, na sa, proceder-se-á ao leilão da carrinha
escola ou na Catequese.
velha de 9 lugares do Centro, com 14
Como nos deve fazer pensar, a anos. Será entregue pela oferta mais
todos, sobretudo aos educadores de alta, com documentos e licenças em
hoje! E entre esses, destaco, em dia. Os emolumentos da transacção
primeiríssimo lugar, os pais e pa- serão por conta do comprador.
drinhos. Razão, mais que suficiente,
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Atenção
agricultores...gasóleo
Peditórios Confrarias Palmeira

