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Vivemos numa sociedade
globalizada, em que o dinheiro
parece mandar em tudo e é
procurado sem nenhum escrú-
pulo, em prejuízo da maioria.

Para muita gente, ter dinheiro
significa ter poder e prestígio...

Qual deve ser a atitude cristã
diante das riquezas?

Na 1a Leitura , Amós denuncia
os ricos comerciantes do seu
tempo, que exploravam os pobres
camponeses, alterando os pesos,
vendendo mercadorias estraga-
das, levantando o preço.

O Profeta adverte-os que Deus
não ficará impassível diante disso:

“Não esquecerei nenhum dos
vossos actos...” (Am 8, 4-7)

Essa exploração descrita por
Amós não é um facto apenas do
passado. É uma realidade que os
pobres conhecem muito bem
ainda hoje. Deus não aprovawww.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Dois senhores
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esses actos...
Na 2ª Leitura,  São Paulo lembra

o discípulo Timóteo, que não se
pode rezar com “mãos impuras”,
isto é, com as mãos que prejudicam
os irmãos. (1Tm 2,1-8)

No Evangelho,  Cristo conta a
Parábola do Administrador deso-
nesto. (Lc 16,1-13)

 À primeira vista, poderia dar a im-
pressão de que Jesus elogia a de-
sonestidade e a corrupção do admi-
nistrador.  Para compreender o en-
sinamento do Mestre, devemo-nos
situar no tempo.

Naquela época, os administrado-
res deviam entregar ao empresário
uma determinada quantia; o que
conseguissem a mais ficava com
eles. O que fez o administrador?
Renunciou ao que lhe cabia nos
negócios.

Ele entendeu que, no futuro, mais
do que ..//..(continua na página 4)

(continuação da página 1)
...//..dinheiro, precisava de

amigos. Por isso, renunciou ao
dinheiro, para conquistar amigos.

O dinheiro poderia perder seu
valor e por isso apostou tudo nos
amigos.

Esta é a escolha prudente
que Jesus aconselha a fazer:
saber renunciar a coisas lícitas
para conseguir o melhor (o
Projecto de Deus).

A Busca desenfreada pelo
dinheiro continua...

No mundo em que vivemos, o
dinheiro é o deus fundamental e
tudo deixa de ter importância,
desde que faça crescer a conta
bancária.

- Para ganhar mais dinheiro, há
quem trabalhe doze ou quinze
horas por dia, num ritmo de
escravo, e se esqueça até de
Deus, da família, dos amigos e da
saúde;

- Por dinheiro, há quem venda
a sua consciência e renuncie a
princípios em que acredita;

- Por dinheiro, há quem não
tenha escrúpulos em sacrificar a
vida ou o nome dos seus irmãos;

- Por dinheiro, há quem seja
injusto, explore os operários, se
recuse a pagar um salário justo...

Talvez não cheguemos nunca a
estes casos extremos; mas, até
onde seríamos capazes de ir, por
causa do dinheiro?

A aposta obsessiva no “deus

dinheiro” não é o caminho mais
seguro para construir valores
duradouros, geradores de vida
plena e de felicidade.

O que é mais importante para
nós?

-Os valores do Reino ou o
Dinheiro?

 - Na nossa atividade profissional,
o que é que nos move: o dinheiro,
ou o serviço que prestamos aos
irmãos?

  - O que é que nos torna mais li-
vres, mais humanos e mais felizes:
a escravidão dos bens ou o amor
e a partilha?

Jesus não quer dizer que o di-
nheiro seja uma coisa desprezível
e imoral, do qual devamos fugir a
todo o custo. O dinheiro é neces-
sário para uma vida com qualidade
e dignidade… Mas ele não se pode
tornar uma obsessão, uma escra-
vidão, pois não nos assegura (e
muitas vezes até perturba) a
conquista dos valores duradouros
e da vida plena.

Jesus conclui com sentenças
sobre o bom uso das riquezas:

“Ninguém pode servir a Dois
Senhores...a  Deus e ao Dinheiro..""

* Deus e o dinheiro representam
mundos contraditórios...

Os discípulos são convidados a
fazer a sua escolha entre o Mundo
do dinheiro (egoísmo, interesses,
exploração, injustiça) e o Mundo do
Amor, da doação, da partilha, da
fraternidade. (continua na pág. 3)
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 Intenções de Missas
2.ª F-24: às 19h15:  reza do terço; às

19h35:  missa por:
- Maria Rodrigues Fernandes  m.c. ne-

tos e nora
- José Gomes dos Santos e sua es-

posa (Gorete)  m..c irmã Felícia
3.ª F - 25:  às 19h15:  reza do terço; às

19h35:  missa por:
- Bodas de prata matrimoniais  do ca-

sal Manuel Eduardo Fonseca e Maria
de Lurdes Vale (cantadas pelo grupo
coral dos adultos)

4.ª F - 26: às 19h15:  reza do terço; às
19h35:  missa por:

- Delfim Faria m.c.  filha Palmira
- Manuel S. Portela  m.c. pes. amigas
6.ª F - 28: às 19h15:  reza do terço; às

19h35:  missa por:
- Aniv. Carolina Pires Laranjeira  m.c.

filha Fernanda
- Maria Gomes Fernandes  m.c.

António Laranjeira
Sábado – 29:  Às 18h00, missa por
- Alice Fernandes da Silva  m.c.  Auxília
- António Ribeiro F. Alves  m.c. esposa
Domingo – 30:  Às 8h00: pelo Povo;

Às 11h00 :
- Aniv. Laurentino G. Rosa  m.c. viúva
- Armindo Vale Gomes  m.c. esposa

 Servir altar 29/30 Setembro
Sábado - 29: Leitores:  Sónia No-
gueira, Luis Carlos e Luisa Capitão
 Domingo - 30: Às 8h30 : Isabel
Figueiredo, Carlos Faria e Isabel Bar-
ros;
Às 11h30:  Rosa Martins, João Cepa
e ....Voluntário(a)

Catequese
Dia 29 (sábado): devem estar às
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Paróquia de Curvos
15h30, junto da Igreja, as crianças
das 1.ª à 4.ª classes (inclusivé), a
fim de tomarem contacto com a sua
catequista, saberem a sala que vão
ter e qual o horário da Catequese.
Nesta 4.ª feira, ou seja, no dia 26,
haverá nova reunião catequistas.
No dia 6 de Outubro , devem es-
tar às 15h30, junto da Igreja, todas
as restantes classes, ou seja, da 5:ª
à 10.ª classes , a fim de consulta-
rem as pautas, junto da entrada la-
teral da Igreja, e tomarem conheci-
mento dos seus dados realcionados
com a catequese.
Nesse mesmo dia , ou seja, 6 de
Outubro , começará formalmente a
Catequese para todas as classes,
com a Celebração da Eucaristia
às 17h30, na Igreja , e cerimónia
do envio (Catequistas e crianças e
adolescentes da catequese).
Se, eventualmente, não houver
catequista para algum grupo, esse
grupo não terá catequese, enquan-
to não for solucionado o caso. Mes-
mo que seja durante todo o ano. Por
isso faço um apelo, sobretudo às
mães que têm filhos na catequese
e que sentem que têm capacidade,
tempo e vontade de serem cate-
quistas: porque não aparecerem na
reunião da próxima 4.ª feira a ofe-
recerem-se?

 Nova reunião de Catequistas
Será 4.ª feira, às 20h30, sobretudo
para quem for convidado pessoal-
mente ou queira comparecer livre-
mente
        (Outros avisos na página 3)

Intenções de Missas
3.ª F - 25: às 18h45 (na Capela S.

Torcato): reza do terço; às 19h00:   mis-
sa por: Hora de excepção

- Alfredo Engrácia de Miranda  m.c.
irmã Maria José

- Pelas almas  m.c. Associação
5.ª F - 27: às 19h10 (Capela Rateira):

terço;  às 19h30:   missa por:
- Dionísio Dias Carvalho  m.c. viúva
- José e Adelino Chaves da Silva  m.c.

Idalina Chaves Silva
Sábado - 29:   - 19h15, missa por:
-  Laura Gonçalves de Sousa  m.c.

José Maria S. Martins
- Manuel Alves de Lima  m.c. viúva
Domingo - 30: às 9h30:  missa por:
- À Senhora de Fátima  m.c. Rosa

Maria S. Gonçalves Oliv.
- A S. Miguel e S. Torcato  m.c.

devotos (na Capela?)

Servir altar 29/30 Setembro
Sábado - 29:  Leitores  às 19h15:  Sara

Garrido, Pedro Garrido e Filipa Valverde.
Acólitos:  5. ª Classe

Domingo - 30:  às 9h30:  Céu Afonso,
António Sá e Ivone Ribeiro  Acólitos:  João
Filipe Sá e Ricardo Faria

Intervenção urgente na
Igreja Paroquial

Prossegue a campanha perso-
nalizada de angariação de verbas
para a reparação da Igreja.
Contactados os moradores dos

lugares de Vilar, Curvos e Igreja,
vamos agora passar aos do lugar
de Vila Nova.
Continuamos a esperar que a

adesão à campanha seja frutífera

e pacífica para toda a comu-
nidade. Quase sempre acontece
que, quando a paróquia está en-
volvida em obras materiais, é
quando a mesma se sente mais
unida em sentimentos de paro-
quialidade e comunidade, mani-
festadas na comunhão paroquial
tão necessária hoje
É a nossa obrigação de cola-

borar, como paroquianos consci-
entes que procuramos ser.

Catequese
1. As crianças que vão entrar para
o 1.º ano da catequese devem fa-
zer a sua matrícula no Centro So-
cial, junto da D.ª Elsa.
2. Na 5.ª feira , às 20h30, haverá
reunião de catequistas no Salão.
3. A catequese deverá começar
a 6 de Outubro, para todas as clas-
ses, na Eucaristia das 19h00 (ex-
cepcionalmente a essa hora)

Curvos e Palmeira
Atenção agricultores

A Cooperativa Agrícola de Esposende pede
para avisar que os agricultores beneficiários
de gasóleo agrícola devem até ao dia 16 de
Novembro fazer a sua confirmação/
actualização para o ano de 2008. Devem
fazê-lo na Cooperatica Agrícola de
Esposende.

Escola de Música de Antas
A Escola de Música da Banda de
Música de S. Paio de Antas admi-
te inscrições para a mesma, no
próximo dia 29, das 9h30 às
12h00, na sede, lugar da Estrada.
Podem inscrever-se pessoas com
8 ou mais anos de idade.
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