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Continuação da 1.ª página
...ele que relata a sua experiên-
cia de conversão a caminho de
Damasco, na 1.ª leitura dos Ac-
tos. Refere com frequência este
relato nos seus discursos de
anúncio do Evangelho e de
conversão a Jesus Cristo.

S. Paulo é um exemplo do mis-
sionário, daquele que cumpre o
mandamento do Senhor: «Ide
por todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda a criatura»

 Essa é a missão daquele que
encontra Cristo, n’Ele acredita e
n’Ele é baptizado. Missão radical,
que surpreendentemente nos
impele a concretizá-la. Estaremos
dispostos, como S. Paulo, a vivê-
la neste tempo que é breve

De facto, o grande aconteci-
mento da vida de S. Paulo foi o
seu encontro com Jesus ressus-
citado, encontro esse que
provocou uma mudança radical
na sua vida, fazendo-o passar
de perseguidor de cristãos a
anunciador de Jesus Cristo
morto e ressuscitado! Bem que
lhe deve ter custado perceber
essa mudança inesperada na
sua vida! Jamais esperaria que
fossem esses os planos de Deus
para ele!

De facto, a fé em Cristo,
consumada pelo Baptismo,
provoca maravilhas na vida do

Por uma coincidência feliz,
celebramos neste Domingo a
Festa da Conversão de São
Paulo, apóstolo que este ano es-
tá especialmente em foco. E
outra coincidência apresenta-
nos um Evangelho que fala preci-
samente de conversão. Ao rece-
bermos o Baptismo entramos na
intimidade da vida divina. Mas o
pecado afasta-nos de Deus; por
isso, precisamos de aderir a uma
conversão contínua, abando-
nando as obras do mal e reves-
tindo-nos da graça de Deus.
Aceitar o apelo de Cristo à con-
versão é condição para inscre-
vermos o nome no reino de Deus
e comungarmos com a sua
Igreja. Procuremos ouvir a
Palavra e disponhamo-nos a
proclamá-la lá fora corajosa-
mente, sobre os telhados.

Para mim viver é Cristo
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Os acontecimentos inespera-
dos da nossa vida precisam de
algum tempo para serem assimila-
dos e compreendidos por nós. Não
é à primeira que aceitamos uma
grande mudança e, por vezes, es-
sa mudança até nos traz um sen-
timento de revolta. Por isso a sa-
bedoria popular costuma afirmar
que «é melhor deixar a poeira
assentar» para, só depois, poder-
mos ver realmente o que se pas-
sa, tomar decisões firmes e pros-
seguir com coragem a nossa vida.

A liturgia deste Domingo apre-
senta-nos a mudança radical que
aconteceu inesperadamente na
vida do cidadão romano Saulo.
Trata-se da Festa da Conversão
de S. Paulo, festa em pleno Ano
Paulino! A sua conversão aconte-
ceu de forma tão radical que o
levou até a alterar o seu próprio
nome!  É....(continua na página 4)

cristão. A primeira dessas mara-
vilhas é a salvação: aquele que
acreditar e for baptizado é salvo

E, como se não bastasse, será
acompanhado de milagres que
mostram a sua salvação. Não foi
isso mesmo que aconteceu com
S. Paulo?

«Só se alegrava no amor de
Cristo, que era para ele o maior
de todos os bens; com isto con-
siderava-se o mais feliz de todos
os homens; sem isto para nada
lhe servia a amizade dos senhores
e dos poderosos.

Preferia ser o último com este
amor, isto é, ser do número dos
réprobos, do que encontrar-se no
meio dos homens famosos pela
consideração e pela honra, mas
privado do amor de Cristo.

Para ele, o maior e único tor-
mento era separar-se deste amor;
esta era a sua geena, o seu único
castigo, este o infinito e intolerável
suplício.

Gozar do amor de Cristo era pa-
ra ele a vida, o mundo, o anjo, o
presente, o futuro, o reino, a pro-
messa, enfim, todos os bens; e
fora disto, em nada punha tristeza
ou alegria.

De tudo o que se pode ter neste
mundo, nada lhe era agradável ou
desprezível»

(Das Homilias de São João
Crisóstomo).
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 27: às 18h05  (na Capela
S. Torcato): terço; às 18h25 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- João Alves Ribeiro  m.c. viúva
5.ª F - 29:  às 18h05  ( Rateira): :

terço; às 18h25 por:
- 6 missas por Álvaro Moreira

Dias  m.c. viúva
Sábado – 31:  Às 18h15:  por:
- Aniv. Rosa Fereira (sic) e

Domingos da Cunha  m.c. Emília
- Associados do S. C. Jesus (da

1.ª sexta-feira)
 Domingo – 01:   Às 9h15  por:
- Ao Santíssimo (cantada)  m. c.

Confraria do Senhor
Atenção:  precedida de adoração

(das 8h30 às 9h15) e Procissão (às
9h15). Missa às 9h25.

 Servir altar 31/01 Fevereiro
 Sábado - 31: acólitos:  grupo 1 +
2 do 6.º ano. Leitores:  Sara
Patrícia Vale Faria, Paulo Henrique
R. Martins e Sara Garrido
Domingo- 01:   Às 9h15:  Acólitos:
João Filipe Sá e Ricardo Faria
leitores: Céu Afonso, António Sá
e Licínia Martrins

 IRS - Recibos de donativos
Durante 2 semanas (só duas

semanas) estarão á disposição das
pessoas interessadas impressos
para que lhes seja passado o
Recibo de donativos recebidos para
a Igreja (os das festas já foram
passados) durante o ano de 2008.

A brevidade com que tem que se
fazer tal operação prende-se com
o facto de ter que ser comunicado
às Finanças de Esposende, até ao
dia 15 de Fevereiro, o resumo de

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 26: às 18h05:  terço;18h25,
missa por:

- Armindo Vale Gomes  m.c.
viúva

- Pais (António e Alzira) e irmão
(João) de Arménio Pedrosa Gomes
(terminou)

4.ª F- 28: às 18h05:  terço;18h25,
missa por:
 - 30.º dia Amélia da Fonte  m.c.
Confraria
- Aniv. Maria Rosa Couto  m.c. filha
Lurdes

- Aniv. António Gaudêncio Coelho
m.c. viúva

6.ª F- 30: às 18h05:  terço; 18h25
por:

- Aniv. Albino Rodrigues Martins
m.c. viúva

- Aniv. Eduardo Maciel Santos
m.c. irmão José

- Aniv. João Paulo Pinheiro Rosa
m.c. mãe

Sábado – 31:   Às 17h00   a:
- Aniv. Maria do Carmo Martins

Neiva  m.c. Associação das Almas
- Aniv. José Manuel Silva Vila

Chã  m.c. viúva
- Aniv. Joaquina Gomes Fer-

nandes  m.c. filha Ana
- 30.º dia por António Lima Lom-

ba  m.c. Confraria
Domingo – 01:  Às 8h00 por:
- Almas do purgatório  m.c.

Associação das Almas
- Às 10h30: - Pelo Povo

Servir altar 31/01 Fevereiro
 Sábado- 31: Às 17h00: acólitos:
grupo 2 do 10.º ano + 2 do 6.º ano
da Catequista Olga Cardoso;
Leitores: Ana Paula Correia Dias
(10.º ano), João Lomba Cepa e

tudo aquilo que as pessoas ofereceram
para o Culto da Paróquia durante 2008.

Jovens META apresentaram-se
à comunidade com novo perfil
Foi bonita a festa do dia 17 (sábado).

Constava a mesma na apresentação do
Grupo de Jovens, agora com um novo
visual e mística: inseridos nos Jovens
Sem Fronteiras.

Quem abrir a Net na página de Curvos
e fôr ver o perfíl do Grupo Meta, encontra
palavras bonitas, como estas:

Juventude em crescimento...que vive
o sorriso de Deus...somos Céu de
esperança...cantar a doce canção dum
sorriso partilhado...somos alento e
denúncia...a brisa dos que pedem a
côdea de alegria...somos deserto e
silêncio...Ele (Deus) é a nossa
Meta...somos a revolução transformada
em hinos de amor...somos laços de
amizade...somos sal que tempera e luz
que ilumina...para em Curvos cons-
truirmos um horizonte sem fronteiras.

Pequeno acerto na hora das
missas ao domingo.

(Curvos e Palmeira)
Revestindo-se dum intervalo peque-

no, às vezes impossível de praticar, por
parte de todos incluindo o Pároco, nos
dias em que há adorações (em Curvos
- no 1.º e em Palmeira - 3.º domingo);

- Sem se mexer nos toques dos
sinos, fica, no entanto, assim ordenado
o horário nesses dias:

Em Curvos  (1.º domingo) : às 8h30
adoração e às 9h15: procissão, sendo
a missa no fim;

Em Palmeira  (3.º domingo) : adora-
ção às 9h50 e missa às 10h45. Não há
procissão.

Ver Carnaval dos idosos

Sónia Nogueira
Domingo- 01:   Às 8h00:  leitores:
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e Rosa
Martins; Às 10h30: Maria Emília
Correia Dias, João Cepa e Diana Brito

Lançamento da 1.ª pedra
do Centro do CICS

No domingo, dia 01 de Fevereiro, às
11h00, na quinta do Morango (assim
chamada), vai ser benzida e colocada
a 1.ª pedra para a Construção do Novo
Centro do CICs, cerimónia presidida
pelo Sr. Presidente da Câmara, na
presença de autoridades, locais e
concelhias.

Convidam-se os populares que
queiram a estar presentes.

Carnaval dos Idosos
Dia 18 de Fevereiro, na discoteca

Pachá, Ofir, organizada pela Câmara
Municipal, dirigido às pessoas que
tenham igual ou mais de 65 anos, ou
qualquer deficiência, ou acompanhante
insubstituível do idoso.

Com um programa que começa às
13h00, partidas da Igreja Matriz de cada
freguesia, recepção, desfile de
fantasias, lanche e eleição da melhor
fantasia: individual ou em par. Termina
às 17h30 com o regresso a casa.

Julgo que terão de se inscrever nas
Juntas de Freguesia (ou talvez não).

Reunião de Catequistas
Sábado, dia 31 de Janeiro , às 9h30

da manhã.
Tragam ideias, problemas para

resolver e confirmação ou substituição
dos cargos. Marcação de datas de
festas e actividades da catequese será
um dos assuntos.


