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Ano Paulino
«Paulo de Tarso é um dos maio-

res pensadores, um dos conhe-
cedores mais agudos da mente
humana, um dos místicos mais ar-
rojados da Igreja, que chegou
mesmo a ser “arrebatado ao céu,
tendo ai ouvido palavras inexpri-
míveis que a ninguém é lícito
pronunciar” (2Cor 12,4).

Paulo define-se a si mesmo an-
tes de mais como sendo um
missionário, um apóstolo, “esco-
lhido desde o seio para anunciar
a Cristo entre os gentios” (Gl 1,15
- 16) ou seja, entre aqueles que
não pertenciam ao povo eleito.
“Apóstolo por vocação” (Rm 1,1),
nunca se concebeu sem esta
característica que o levou a cruzar,
ao longe e ao largo, as principais
províncias do Império romano,
para “se fazer fraco com os fracos,
a fim de ganhar os fracos, fazen-
do-se tudo para todos, a fim de
salvar alguns a qualquer custo”
(1Cor 9,22). É por isso que logo
no início das suas cartas começa
por se apresentar como “apóstolo
de Jesus Cristo por vontade de
Deus” (1 Cor 1,1), “eleito de an-
temão para anunciar o Evangelho
de Deus” (Rm 1,1).

O seu novo bilhete de identi-
dade, validado após o encontro
com o Ressuscitado no caminho
de Damasco, é antes de mais o
de um missionário que, na força
do Espírito, leva o Evangelho até
aos confins da terra (Act 1,8). A

Não faltam nas nossas comu-
nidades paroquiais pessoas que
são excelentes administradoras
porque colocam a render com
enorme proveito da comunidade
os seus próprios talentos. E não
é raro encontrar alguém que, sem
nunca ter experimentado pôr a
render determinado talento
(desconhecia até que o possuía),
o coloca em exercício e surpreen-
de tudo e todos com os resulta-
dos que recolhe!

Nestas coisas do Espírito não
nos devemos espantar que isto
aconteça. O importante não é ter
seguranças e certezas nos talen-
tos que colocamos a render: o
importante é colocar a render os
talentos, confiando-os ao Espírito
Santo que frutifica cem por um. Os
medos e as falsas certezas foram
o motivo para que o terceiro servo

O importante é colocar a render os talentos
do Evangelho não colocasse a
render o seu talento (ver Evange-
lho). E é também esse o motivo que
nos leva muitas vezes a não colocar
a render os nossos talentos: temos
medo que o Espírito não faça
frutificar os dons que Ele próprio nos
entregou… E corremos a «esconder
na terra» (Evangelho) os dons que
deveríamos colocar a render.

A Igreja é apresentada muitas
vezes com a imagem da Esposa. Ela
é a Esposa de Cristo. E essa é uma
das imagens com que podemos ler
a 1.ª leitura. A esposa, a mulher
virtuosa, é aquela que «põe mãos
ao trabalho alegremente» (1.ª
leitura), ou seja, é cada um dos ser-
vos, cada um dos membros da Igreja
que faz render os seus dons para
colocar os proveitos que recebe em
favor dos pobres e dos indigentes
(1.ª leitura). (continua na página 4)

sua identidade de Apóstolo está de
tal modo arraigada nele que não é
possível distingui-la da sua di-
mensão humana, com todo o
conjunto de qualidades e defeitos
que esta implica» (C. Saraiva Martins).

Continuação da Página 1
...E se todos somos convidados a

ser qual mulher virtuosa em quem
o coração do marido pode confiar
(ver 1.ª leitura), somos também
convidados a receber os proveitos
daquilo que foi posto a render em
favor de todos. Enfim, todos
ganhamos neste jogo!

Vivendo o Evangelho
Somos «filhos da luz e filhos do

dia», diz-nos S. Paulo (2.ª leitura).
Em muitos sítios é costume associar
o dia e a luz ao início do trabalho
diário. Aliás, é muito usada a
expressão «trabalhar de sol a sol».
Pois nós, como filhos da luz e filhos
do dia, devemos aproveitar o tempo
para colocar a render os nossos
talentos em favor da nossa
comunidade. Quando a noite cair já
será tarde, pois não beneficiaremos
nenhum dos nossos irmãos que tem
o direito de receber o rendimento
dos dons que Deus nos entregou.

Dia dos seminários
As colectas deste fim de sema-
na revertem integralmente para
os seminários diocesanos.
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 18: às 18h10  (na Capela S.
Torcato): terço; às 18h30 missa por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Por António José S. Martins  m.c.

tio António
5.ª F - 20: - às 18h10  (na Capela

Rateira): terço; às 18h30 missa por:
- Adão Boaventura  m. pessoa amiga
- Joaquim A.  Mota  m.c. filha Rosa
Sábado – 22:  Às 18h15:  Missa por
- Aniv. João A. Ribeiro  m.c. viúva
- Albino S. Vale  m.c. Roa Mota
Domingo – 23:   Às 9h15

- Aniv. Maria Matos Costa  m.c. João

Servir altar 22/23 Novembro
)Sábado - 22: Acólitos: 9.º ano;
Leitores:  Voluntários, pois não há
ninguém disponível. Domingo- 23:
9h15:   Acólitos: Luises; Leitores:
Adosinda, Berto e Elisa Viana

Pedido de divulgação
(Presidente da Câmara)

 Venho por este meio solicitar a V.
Ex.ª a divulgação da seguinte infor-
mação:
 O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Esposende  vai estar em
Curvos, na Sede da Junta  de Fre-
guesia, no dia 21 de Novembro, entre
as 9h00 e as 12h30  para fazer o
atendimento aos munícipes,
A marcação de entrevistas deve ser
efectuada na sede da Junta de Fre-
guesia, até ao dia 19 de Novembro,
sendo que apenas serão atendidos
os munícipes residentes em Curvos
ou cujos assuntos a tratar digam
respeito especificamente à freguesia.
 Certos da Vossa melhor atenção
para com este assunto, apresento os

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 17: às 18h10: Terço; às 18h30,
missa por:

- Aniv. Jorge Peres Filipe  m.c.  Manuel
- Manuel C. Ferreira  m.c. irmã M.Rosa
4.ª F- 19: às 18h10: Terço;às 18h30,
- Aniv. Manuel Gomes Costa m. viúva
- José Lima Dias  m.c. filha Amélia
5.ª F- 20: Outras actividades:
- Às 21h30:  abertura da exposição

dedicada a Manuel de Boaventura.
Às 22h00:  Concerto por uma Tuna

Universitária do Minho
6.ª F- 21: às 18h10:  terço; 18h30 por:
- Sog. (Rosa/António) Fernanda Capit
- Mário Faria Neves  m.c. mãe
Outras actividades:
 Das 9h00 às 17h30:  Visitas à Casa

Manuel de Boaventura; Às 22h00:  no
auditório: concerto pelo Grupo de
Câmara de Esposende; Às ...horas:
conto encenado no Centro Paroquial

Sábado – 22:   Às 17h00  missa por:
- Aniv. Ana S. Martins  m.c. nora Paz
- Familiares (José e Dolores) de

António M. Cachada
Outras actividades:
Às 15h00:  espectáculo de Dança,

pelo CICS,  no auditório paroquial; - Às
22h00:  Teatro no auditório: " Com o pêlo
do mesmo Gato). Pelo grupo que
representou a Maria Fonte, há tempos.

Atenção:  neste dia não há Catequese.
Domingo – 23:   Às 8h00 por: Povo
- Às 10h30: por Filipe Daniel Alves e

seus avós (Manuel e Idalina) m.c. pais
Outras actividades :
Às 15h00: Magusto e Ranchos

folclóricos junto ao Centro Paroquial.
Atenção:  todas estas actividades da

Semana "Reviver Palmeira"  são da
exclusiva competência da Câmara e
Junta de freguesia, tendo-me sido

meus cumprimentos.
          Fátima Sá  (da Câmara)

Reunião do 10.º ano da Catequese,
seus pais e catequistas

Palmeira : Dia 22, sábado, às 18h00.
Atenção:  nesse dia não há catequese.
Mas a reunião é obrigatória para pais,
adolescentes e catequistas
Curvos:  dia 22 , sábado, às 16h00.
Para pais, adolescentes e catequistas,
vale pela catequese nesse dia.

Continuação da Página Palmeira
   Ocupação do auditório (pedidos)

Novembro/ Dezembro
1. Dias 20 a 23 de Novembro:
exposição da Semana "Reviver Pal-
meira" e outros.
2.  Dia 7 de Dezembro:  à noite:  início
da Festa das Padroeiras e Conjunto
Musical, com feirinhas dias 6, 7 e 8.
3. Dia 13 de Dezembro,  às 21h00:
Teatro pela Gaperc , (Grupo Amador de
Teatro de Esposende Rio Cávado).
Entradas pagas e 50% para a paróquia.
4. Dia 19 de Dezembro:  à noite.
Cedência para festa do CICS
5. Dia 20 de Dezembro,  à tarde : festa
da Catequese e final do 1.º período.
Visita do Pai Natal e Menino Jesus
6. Outros grupos: caso queiram, devem
sujeitar-se a esta ocupação, escolhendo
o dia certo.

Dadores de sangue
(Palmeira)

Hoje, dia 16 de Novembro de 2008 ,
no horário habitual, das 9.00 às 12.30
horas, na sede da Junta, colheita de
sangue para os hospitais. Não esque-
cer: Sede da Junta de Palmeira

apenas pedida a cedência das Ins-
talações do Centro Paroquial, pelo
que declino qualquer responsa-
bilidade para o seu êxito ou fracasso.

Servir altar 22/23 Novembro
Sábado - 22:  Acólitos:  7.ª Classe
da Catequese (Turma A); Leitores:
Sónia Nogueira, João Lomba e Márcia
Barroso  Domingo- 23:  Às 8h00:
leitores: Sandra Guerra e marido
(aceitai) e Isabel Barros Às 10h30:
Rosa Martins, João Cepa e Natália

Grupo de Jovens
Jovens:  estamos em fase de inte-
gração no movimento JSF – “Jovens
Sem Fronteiras” . O P. Hugo
Ventura  juntamente com alguns
coordenadores do movimento na zona
Minho, virá estar connosco na noite
do dia 29 de Novembro, um
sábado, às 20h30. Junta-te a nós.

Dá o nome a alguém ligado ao
grupo para fazers parte do mesmo.

Vivam os jovens. A hora é nossa.

 Pedido publicação (CICS)
 Se possível, agradecia a publicação
na próxima edição do RUMO e
ACÇÃO, do seguinte anúncio:
"O CICS pretende admitir um
licenciado na área da matemática,
para realização de um estágio
profissional.
As actividades a desenvolver serão
no âmbito do apoio à valência de ATL
Juvenil.
Os interessados deverão contactar a
secretaria da instituição, nas
instalações da Junta de Freguesia de
Palmeira de Faro."Cumprimentos
António Rossas (continua na pág. 3)


