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Três anos após a sua conversão,
Paulo vai a Jerusalém para se
encontrar com Pedro e se integrar
com a Comunidade.

Lá encontrou um clima de des-
confiança, por ter sido  perseguidor.

Apesar disso, não se decepci-
onou, nem se afastou da comuni-
dade; pelo contrário, “permaneceu”
unido a Cristo e à Comunidade.

Cristianismo não é só um en-
contro pessoal com Jesus Cristo,
mas também uma experiência de
partilha da fé e do amor com os
irmãos.

Quem são os “Paulos”, hoje?
Nós também podemos encontrar

dificuldades muitas vezes para
permanecer em comunhão com os
irmãos de nossa comunidade:

- Diante das contrariedades,
somos tentados a abandonar tudo…

- Nenhum motivo nos deve levar a
renunciar à unidade…

Quantas pessoas são vistas com
reservas ou desconfiança na Comu-
nidade e não encontram um “Bar-
nabé” que acredite nelas!...Sabe-
mos acolhê-las com alegria e
compreensão?

Jesus afirma: “Eu SOU a Videira
Verdadeira”. (Jo 15,1-8)

Essas palavras, numa ceia de
despedida representam o seu
“Testamento”.

Na Bíblia , a imagem da “Vinha ”
é muito frequente:Israel era
considerado uma vinha plantada
pelo próprio Deus, mas que não
produziu os frutos esperados.
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Unidos a Cristo e na comunidade
Uma das grandes esperanças

e desafios que se colocam ao
pontificado de Bento XVI é a
promoção da unidade entre os
cristãos. Pois a liturgia deste
Domingo, em que continuamos
a celebrar com alegria a
Páscoa, propõe-nos o tema da
unidade dos discípulos com
Jesus. “Eu sou a videira e vós
os ramos” – diz o Senhor. Pouco
importam as diferenças de
cultura, raça ou modo de pensar:
todos nos encontramos ligados
a Cristo. Pensemos então mais
naquilo que nos une do que
naquilo que nos separa. E isto é
válido tanto para a Igreja em si
mesma como para cada um de
nós na relação com o próximo.

Conscientes do modo como
devemos permanecer unidos a
Cristo, e porque somos chama-
dos mais a agir do que a reagir,
peçamos-Lhe a coragem do
primeiro passo.

S. Paulo pregava com coragem
o nome do Senhor. De persegui-
dor converteu-se em testemunha
de Cristo Ressuscitado. A sin-
ceridade do amor não é uma
questão de palavras, mas prova-
se com os actos. O amor verda-
deiro exige a entrega da própria
vida pelos irmãos, no seguimento
de Cristo. Se queremos dar fruto,
havemos de permanecer n’Ele,
porque sem Ele nada podemos.
Estaremos então em condições
de pedir.

  E Deus, o vinhateiro, foi obrigado a
abandoná-la, permitiu que fosse
destruída…

JESUS é a “Videira verdadeira”,
capaz de produzir frutos  que Israel não
produziu. Jesus é o tronco, nós somos
os ramos e o Pai é o Agricultor.

Ele cuida da videira, poda os ramos
para produzirem mais. Os ramos
secos corta-os.

Para dar FRUTOS, os “Ramos”
precisam de duas coisas:

- Da Seiva da Videira , que é Cristo,
pois “sem mim nada podeis fazer”.
O texto fala 8 vezes em “permanecer
em Cristo” e 7 vezes em “dar frutos”.
Se não “permanecermos” unidos a
Cristo, recebendo essa seiva,
tornamo-nos ramos secos que serão
cortados e excluídos...Poderão ser
eficazes os nossos trabalhos pastorais,
sem a seiva dessa videira e o contato
com Jesus, através da oração?

- Da Poda  : Quem não viu já uma
poda feita? As gotas até parecem
lágrimas chorando de dor pela poda...
dolorosa... mas necessá-ria... “para
dar mais fruto”.
Quem são as tesouras?
- Deus,  encarrega-se de fazer a poda.
A sua Palavra põe às claras as nossas
limitações e falhas…e poda o nosso
egoísmo, o orgulho, a vaidade, a
falsidade, a ganância...
- As pessoas afastadas:  com críticas
duras e ásperas contra a Igreja…Não
se poderiam tornar uma poda salutar,
ainda que muito dolorosa?
- As pessoas participantes:  por
motivos pessoais, também podem
“podar”...

S. Paulo e a comunidade
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 Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas

3.ª F- 12: na Igreja , às 20h45:
terço; às 21h00:  Eucaristia por:

- Almas  m.c. Associação das
Almas

- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
5.ª F - 14: às 19h30 (excepcional-

mente): na Igreja , terço; às 19h50:
- Aniv. Maria Alves Igreja  m.c.

sobrinha Maria Augusta
- Pai (Fernando) de Patrícia

Azevedo
Encontros com S. Paulo (saída

para Braga às 20h30)
Sábado – 16:   Às 19h15 por:
- Aniv. Aurora Santos Chaves  m.c.

filho Arménio
- Aniv. Adélia Maia Gomes  m.c.

filha Augusta
Domingo – 17:   Às 9h00 (aten-

ção à hora) por:
- Pais (Severino e Aurora) de

Helena Rodrigues
- Avós (Fernando e Palmira) de

Manuel Cruz

 Servir altar 16/17 Maio
 Sábado - 16: acólitos:  grupo 1 +

2 do 7.º ano. Leitores:  Paula Jesus,
Paulo Henrique R. Martins e Patrícia
Santos

Domingo- 17:  Às 9h15:  Acólitos:
Glória e Juliana;  Leitores: Fernanda
Lomba, Carlos Ermida e Glória
Afonso

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 11: às 20h45: terço; às
21h00: por

- Manuel Alves Santos  m.c. viúva
- Ana Gomes Fernandes  m.c.

afilhado Manuel
4.ª F- 13: às 20h45:  terço; às

21h00:  Eucaristia por:
- Aniv. Porfírio Venda Silva  m.c.

Associação das Almas
- Por Balbina Chaves e Margarida

Venda Lima  m.c. Conceição Lima
5.ª feira:  Encontros com S.

Paulo (saída a Braga às 20h30)
6.ª F- 15:  às 20h45:  terço; às

21h00:  Eucaristia por:
- 30.º dia por Maria José Miranda

m.c. Confraria
- Tias (Maria, Joaquina e Rosa)

de Armindo Chaves
- Aniv. José Alves Cachada  m.c.

filho António
Sábado – 16:  Às 18h00: por:
- Aniv. Amândio Silva Lopes  m.c.

Associação
- Aniv. António Marques Loureiro

m.c. neta Rosa Maria
Domingo – 17:  Às 8h00 por:
- Pelo Povo
- Às 10h15: Não haverá Euca-

ristia  a esta hora pois, havendo a
Peregrinação Arcipres-tal à
Senhora da Guia (Belinho), às
10h00, as pessoas que pude-rem
devem ir lá.

A missa da Confraria  fica para

o próximo domingo, dia 24.

Servir altar 16/17 Maio
 Sábado- 16: Às 18h00:
Acólitos: Grupo n.º  1 do 10.º ano +
2 do 7.º ano (da Ana Maria Alves);
Leitores: Márcia Barroso, Fernando
F. Neto e Catarina Faria.
Domingo- 17:   Às  8h00:  leitores:
Celina, Armindo Fernando e Maria
Afonso; Às 10h30: Sr.ª da Guia
(Peregrinação)

Peregrinação arciprestal à
Senhora da Guia

Domingo, dia 17, como vem sendo
hábito de há 8 anos para cá, vai
realizar-se a Peregrinação anual
do Arciprestado de Esposende
(todas as freguesias) à Senhora
da Guia.
- Ás 9h30:  concentração junto à
Igreja de Belinho;
- Às 10h00:  início da caminhada;
- Às 11h00:  Eucaristia presidida
pelo Vigário geral da diocese,
Cónego Valdemar Gonçalves.
Estaremos presentes com a
bandeira e não só

Reunião da Catequistas
Dia 16, sábado, às 20h45. Pre-

sença obrigatória para todas.

Encontros com S. Paulo
Dia 14, 5.ª feira, com saída às

20h30
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"Rastreio gratuito de
Doenças Cardiovasculares"
O Hospital da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Fão pede para avisar
que irá realizar um rastreio, promo-
vido pelo Serviço de Cardiologia,
nos dias 10, 17, 24 e 31 de Maio.
Mais informa que este rastreio será
inteiramente gratuito.
Serão efectuados electrocar-
diogramas  (exame ao coração),
medições da pressão arterial,  ní-
veis de colesterol  (gordura no
sangue) e de glicemia  (açúcar no
sangue), medições do perímetro
abdominal, do peso e da altura
com cálculo do índice de massa cor-
poral. Todos os interessados deve-
rão dirigir-se, nos dias acima indica-
dos, à entrada principal do Hospital

de Fão entre as 9 e as 13 horas.

Mês de Maria
Em Palmeira e Curvos

Todos os dias às 20h45. Só nos dias

indicados para cada paróquia é que

haverá Eucaristia. Nos restantes, outras

devoções, incluindo o terço.

Aos sábados e domingos:
Numa e noutra paróquia será rezado o

terço antes da Eucaristia, sendo o de

Palmeira antes da Eucaristia das 10h30

(portanto às 10h15).


