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    Um ano com S. Paulo
Feira quin Formação de Paulo:

Ananias, sacerdote hebreu-cristão,
faz a iniciação cristã de Paulo e
administra-lhe o Baptismo (Act 9,18).
Jesus, falando de Paulo, disse a
Ananias: «Esse homem é um
instrumento que escolhi para anunciar
o meu Nome» (Act 9,15ss)

Paulo, atento à voz de Deus, é
conquistado por Cristo. Reconhece
que está no caminho errado e decide
pronta e corajosamente mudar de
rumo.

Depois de catequizado por Anani-
as, Paulo fez algumas tentativas mis-
sionárias entre os judeus que viviam
em Damasco, mas passado pouco
tempo teve de fugir e retirar-se duran-
te algum tempo para o deserto da
Arábia, situado entre o rio Jordão e o
Eufrates. Paulo terá dedicado este
tempo à sua formação, a interpretar
em sentido cristão a leitura rabínica
da Bíblia e as tradições religiosas de
Israel.

Depois encontramo-lo novamente
em Damasco «durante muitos dias»
a pregar aos hebreus; mas as hosti-
lidades, que vão aumentando contra
ele, obrigam-no a fugir de noite, às
escondidas.

Paulo decide então ir a Jerusalém
para se encontrar com Pedro (Gl
1,19) e segundo esta mesma carta
este primeiro tempo de actividade
cristã de Paulo durará 3 anos, ou se-
ja, até ao ano 38 d. C. Em Jerusalém,
não obstante a amizade de Pedro e
de Barnabé, Paulo sofre a contínua

hostilidade dos hebreus gregos e é
aconselhado a regressar a Tarso, sua
cidade natal. Uma aparição de Jesus
no Templo de Jerusalém fez-lhe com-
preender claramente, naqueles dias,
que deveria ser o Apóstolo das gentes.

No Concílio de Jerusalém recebe a
missão de anunciar Jesus Cristo ao
mundo pagão, a todos os povos (cf.
Gl 2,7-9). É a esta missão que ele vai
dedicar toda a sua vida, animado por
um apaixonado amor a Cristo.

25.º Domingo Tempo Comum
(continuação)

 ...Ele oferece a salvação e a quem Ele
convida para trabalhar na sua vinha. A
única coisa realmente decisiva é se
os convidados aceitam ou não.

Para Deus , não há Judeus ou gre-
gos, escravos ou livres, cristãos da pri-
meira hora ou da última.   Não há graus
de antiguidade, de raça, de classe so-
cial, de merecimento…Todos são filhos
amados do mesmo Pai.

Para nós,  Cristo continua convi-
dando: “Ide também vós para a minha
vinha”.

Muitos ouviram o chamado de Deus
logo no alvorecer de sua existência;
outros escutaram este apelo no vigor
da juventude;  outros apenas na ida-
de madura  ou bastante avançada...

Como explicar essa aparente
injustiça de Deus?

Humanamente é difícil entender...só
entenderemos numa visão de fé. A fi-
delidade ao Senhor já é uma recom-
pensa....Sem dúvida, Deus dá-nos
muito mais que merecemos,
Se na Vinha do Senhor há lugar
para todos,  porque é que muitas pes-
soas continuam“desempregadas”?

A Liturgia leva-nos a reflectir
novamente sobre a Igreja,  na qual
somos convidados a trabalhar.

Qual será o critério de Deus no
“pagamento” pelo trabalho nela
realizado. As leituras bíblicas dão-nos
a resposta.

Os pensamentos e os caminhos de
Deus nem sempre coincidem com os
nossos. Deus não julga pela efi-
ciência, mas pela necessidade...
Deus mede muito mais pelo amor,
do que pelo produto realizado.

Paulo fez de Cristo o centro de sua
vida. “Para mim o viver é Cristo, e o
morrer um lucro”.

No Evangelho destaca-se um Deus
a oferecer a Salvação a todos,  sem
considerar a antiguidade na fé,  ou
os créditos pelo trabalho realizado.
(Mt 20,1-16)

A Parábola da Vinha é exclusiva de
Mateus:

- Um patrão contrata trabalhadores
para a sua vinha, em vários momen-
tos.

Voltar para Deus, mesmo a desoras
- No final do dia, paga uma diária com-

pleta a todos.
- Os primeiros reclamam, indigna-

dos, por se julgarem com direito a rece-
ber mais. Só que...o patrão pagou o
prometido, sem lesar ninguém, apenas
beneficiando os últimos. Por isso, face
às acusações de alguns, responde:

Não me será lícito fazer o bem, sem
prejudicar ninguém?

O que quer dizer Jesus na Pará-
bola?

Para Jesus, que era criticado porque
acolhia os pecadores e os publicanos,
os primeiros a serem chamados foram
os judeus, como povo escolhido e
herdeiro das promessas do Antigo
Testamento. Pelo contrário, os últimos
são os pecadores que, convidados por
ele, também entraram no ambiente da
misericórdia de Deus.

- O Reino de Deus é para todos; não
há excluídos, indignos, desclassifica-
dos. Para Deus há pessoas a quem E-
le ama, a quem..(continua na página 4)
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 23: às 19h10  (em  S. Torca-
to): terço; às 19h30 missa por:

- Aniv. Florinda Fern. Meira  m.c. filho
- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 25: - às 19h10  (na Rateira):

terço; às 19h30 missa por:
- Abílio Costa Sá Viana  m.c. viúva
- António da Cunha  m.c. viúva
Sábado – 27:  Às 19h15:  Missa por
- Maria e Raínha Martins  m.c. Celina
- Maria Alves Igreja  m.c. Maria José
Domingo – 28:   Às 9h30:  (na Igreja)
- Por Albino Lima de Sá e irmã Alzira

e por Maria Rodrigues Vale  m.c. Elvira
Vilas Boas

Servir altar 27/28 Setembro
)Sábado - 27: Acólitos: 9.º ano; Lei-
tores:  Ivone Maia e...outros que
apareçam Domingo- 28: 9h30:
Acólitos: Glória e Juliana Oliveira; Lei-
tores:  Adosinda, Alberto e Elisa Viana

Catequese
Em ordem ao próximo ano de cate-
quese, avisa-se o seguinte:
1. Haverá reunião de Catequistas num
dia a marcar pelo coordenador
2. As inscrições para o 1.º ano, ou
outras que tenham vindo de fora para
qualquer ano, devem ser feitas no
Centro, dentro do horário deste.
3. Início da Catequese:  sábado, dia
4 de Outubro, a partir das 17h00.
Assim: Às 17h00: 1.º  e 3.º ano; Às
17h30:  3.º e 4.º ano; às 18h00: 5.º e
6.º ano; Às 18h15 : 7.º e 8.º ano; Às
18h30:  9.º e 10.º ano.
Nota : estes horários são só para este
dia, a fim de tomarem conhecimento
da catequista, sala de catequese e
horários habituais aos sábados.

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 22: às 19h10: Terço; às 19h30,
missa por:

-  Aniv. Deolinda Fernandes Pereira
e pai  m.c. irmão Porfírio

 - Sogros (Rosa e António) de
Fernanda Capitão

4.ª F- 24: às 19h10: Terço;às 19h30,
- Aniv. Emília M. Silva  m.c. filha Paz
-  Aniv. Alice Silva Gomes  m.c. filhas
6.ª F - 26: às 19h10:  terço; às 19h30

missa por:
- Pelas Almas e ao Sagrado Coração

de Jesus  m.c. Celeste Cabreira
- Pai (José) de Ana Maria Santos
Sábado – 27:   Às 18h00  missa por:
- Manuel Fernandes Cruz  m.c. viúva
- Esposa (Rosa) e filhos (Paulo e

Arminda) de José Maria
Domingo – 28:   Às 8h00: por
- Aniv. Manuel Fernandes Pereira

m.c. irmã Florinda
- José Lima Dias  m.c. viúva
- Heitor Lima da Silva  m.c. mãe
 Às 11h00: Povo
Neste dia  há o passeio do Grupo

Coral, a que se juntam outras pessoas
que do mesmo não fazem parte, mas
podem vir a fazer.

Servir altar 27/28 Setembro
Sábado - 27:  Acólitos:  Catequese;
Leitores:  Sónia Nogueira, João
Lomba Cepa e Ivone Rosa  Domingo-
28: Às 8h00:  leitores: Rosa Martins,
Carlos Faria e Isabel Barros;  Às
11h00: Leitores: Paula Miranda, João
Cepa e Natália

Vamos começar a preparar
a Eucaristia do 12 de Outubro?
A fim de conhecermos a realidade que
nos espera no dia 12 de Outubro, em

resposta ou na continuação das cartas
que foram enviadas a 55 pessoas, res-
peitante aos grupos da Paróquia, e
numa tentativa de viver intensamente a
Eucaristia do dia 12 de Outubro, a que
daremos depois resposta (afir-mativa
espero eu, na maior parte dos casos),
está à disposição das pes-soas, na
Sacristia, uma lista que pode e deve
ser assinada por quem de direito.
Não hesite em passar por lá e assinar,
se fôr esse o seu caso, e assim o
desejar.

Catequese
Em ordem ao próximo ano de cate-
quese, avisa-se o seguinte:
1. Este sábado, dia 20, haverá reunião
de Catequistas
2. A lista das crianças que entram para
o 1.º ano está afixada no placard da
Igreja. Poderá haver lugar a correcções
3. Início da Catequese:  sábado, dia
27, a partir das 15h00. Assim:
Às 15h00: 1.º ano; Às 15h30:  2.º ano;
às 15h45: 3.º ano; Às 16h00 : 4.º ano;
Às 16h15:  5.º ano; Às 16h30 : 6.º ano;
Às 16h45 : 7.º ano; Às 17h00 : 8.º ano;
Às 17h15 : 9.º ano; Às 17h30:  10.º ano
Nota: estes horários são só para este
dia, a fim de tomarem conhecimento
da catequista, sala de catequese e
horários habituais aos sábados.
Em princípio, manteremos todos os
esquemas dos anos anteriores, sendo
certo que haverá dois grandes turnos
da catequese:  um, antes da Eucaris-
tia; outro, depois da Eucaristia.
Outros turnos , por conveniência da
catequista ou por necessidade dos
serviços paroquiais, serão anunciados
no sábado, dia 27.(continua página 3)

Manteremos o esquema do ano an-
terior, ou seja, catequese antes da Eu-
caristia e um ou outro grupo a qualquer
hora, d'acordo com as disponibilidades

Continuação da página de Palmeira
(Pedido Junta freguesia Palmeira)

1. Noite de fados:  este sábado, dia
20, no auditório paroquial, às 21h30.
2. Obras de saneamento básico:
Vão começar na próxima 2.ª feira, dia
22, e logo na zona de acesso à Igreja.
Pede-se:
1. À empresa construtora  que torne
possível sempre o acesso de carros à
Igreja, pelo menos sinalizando bem os
caminhos que, momentaneamente,
estejam impedidos.
2. Aos utentes  (e espero que não
diminuam por esse facto) das estradas
de acesso à Igreja e cemitério, se pede
muita paciência e algum sacrifício
para, fruto dum progresso para a fre-
guesia, encararmos os inconvenientes,
sendo certo que "seremos breve s".

Quem não pode comun-
gar nem confessar-se

e
Quem pode ser padrinho

de baptismo?
Espera-se que a publicação destes 2
artigos, no boletim anterior, tenha
contribuido para avivar a disciplina da
Igreja e, como tal, levar os fiéis mais
cáusticos a acatar tal disciplina nestes
2 temas tão actuais e a não insistirem
em direitos que, livremente, foram
perdendo. A Igreja, adaptando no
secundário à sociedade, não abdica
daquilo que é fundamental. E isto, é
fundamental. Não criem problemas
aos desgraçados dos sacerdotes.


