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A celebração dominical é o lugar
privilegiado para ler, estudar e
acolher a Palavra de Deus.

 Neste Dia da Bíblia, a Palavra
de Deus convida-nos a ver os
bens desse mundo, como dons
que Deus colocou em nossas
mãos,  para que administremos,
com gratuidade e amor.

Na 1ª Leitura o Profeta AMÓS
denuncia severamente os ricos e
poderosos do seu tempo, que
viviam no luxo e na fartura,
explorando os pobres, insensíveis
diante da miséria e da desgraça
de muitos.

O Profeta anuncia que Deus
não aprova essa situação. O
castigo chegará em forma de
exílio em terra estrangeira. (Am
6,11-16)

- As denúncias de Amós são
ainda hoje actuais! Quantos
vivem na abundância, enquantowww.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Os Lázaros de hoje
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muitos morrem de fome e na
miséria. Quantos para satisfazem
seus caprichos, sacrificando até
seus familiares...Quantos vendem
o próprio corpo para obterem
privilégios...

A 2ª Leitura  denuncia a cobiça
pela riqueza, como causa de todos
os males. (1Tm 6,11-16)

O Evangelho  apresenta a
Parábola do Rico e do pobre
Lázaro, em que aparece o
julgamento de Deus sobre a
distribuição da riqueza no mundo.
(Lc 16,19-31)

- 1a Cena:  O Rico banqueteando-
se... insensível à fome de Lázaro,
sem partilhar nem mesmo as
migalhas ou sobras de sua mesa.

- 2a Cena:  Um diálogo  entre o
rico e Abraão,

 - Proposta : “Pai Abraão, se
alguém entre os mortos for avisar
meus irmãos... (continua página 4)

(continuação da página 1)
...//..certamente vão se con-

verter...
 - Resposta:  “Se não escutam

a Moisés, nem aos profetas, mes-
mo se alguém ressuscitar dos
mortos, não acreditarão...”

A morte de ambos inverte a si-
tuação e troca as posições: quem
vivia na riqueza está destinado
aos “tormentos”,  quem vivia na
pobreza encontra-se na paz de
Deus
- Na Parábola, Jesus fala de um
rico que é condenado, não porque
era mau, mas porque era rico, por-
que se isolava no seu mundo e
não partilhava os bens com quem
estava passando neces-sidades.
- Que Escutem Moisés e os pro-
fetas!”: Essa advertência tem um
significado especial. De facto, a
expressão “Moisés e os Profetas”,
no tempo de Jesus,  significava to-
da a Sagrada Escritura. Jesus
quer dizer, que não estamos
precisando de aparições duvi-
dosas, de videntes ou prodígios
milagrosos...

A BÍBLIA é a única Revelação
segura que todo o cristão
deve acreditar...  Ela é suficiente
para iluminar o nosso caminho.
Seguindo essa Luz, encontrare-
mos, aqui na terra a solidarieda-
de, a fraternidade e, na outra vida,
acolhimento na casa de Deus e
um lugar junto de Abraão.

Essa Palavra de Deus, pode-
mos encontrá-la:  na Cateque-
se... na Liturgia... na Leitura oran-

te da Bíblia... nos Grupos de Refle-
xão, nos Cursos de formação... na
Leitura pessoal...

Quem são os LÁZAROS hoje?
Ainda hoje quantos ricos esban-

jam na fartura, enquanto pobres
“Lázaros” continuam privados até
das migalhas que sobram... Creio
que os vemos diariamente nas ruas
e na televisão...

Escutar Moisés, os Profetas, o E-
vangelho... favorece o desapego e
abre os olhos às necessidade dos
irmãos. O Documento de Santo
Domingo  afirma:

“O crescente empobrecimento a
que estão submetidos milhões de
irmãos nossos, que chega a
intoleráveis extremos de miséria, é
o mais devastador e humilhante
flagelo que vive a América Latina”.

Salários mínimos irrisórios... re-
formas miseráveis...enquanto ou-
tros recebem supersalários... e
inúmeros desvios...

Milhões de Lázaros nos indicam o
caminho da salvação...

- Se nos abrirmos ou não a eles...
- Se nos colocarmos ou não ao

serviço de sua libertação.
  “Deus destinou os bens criados

para uso de todos os homens.
Uma Admoestação:  “há um abis-

mo que nos separa... e não haverá
mais volta...” É que após a morte, a
situação torna-se irreversível.

Como superar esse abismo
que nos separa e que foi cons-
truído pelo homem?

A Eucaristia, bem vivida. é  grande
meio para vencer esse abismo.



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F-01: às 19h15:  reza do terço; às

19h35:  missa por:
- Aniv. Américo Rodrigues Cabreira

m.c. irmã Júlia
- Mário Faria Neves  m.c. familiares
4.ª F - 03: às 19h15:  reza do terço; às

19h35:  missa por:
- Pais, avós e tios de Maria J. Miranda
- Maria Cabreira Silva, pais (Manuel e

Olindina) e irmão (José)  m.c. José Je-
sus Lima

6.ª F - 05: às 19h15:  reza do terço; às
19h35:  missa por:

- Ao S.C.Jesus (1.ª sexta-feira)
- Aniv. Albino Martins Capitão  m.c. fi-

lha Rosa Fernanda
Sábado – 06:  Às 18h00, missa por
- Aniv. Deolinda S. Costa  m.c. filhas
- Pais (Celeste e Inácio) de Maria

Amélia Venda
Domingo – 07:  Às 8h00: pelo Povo;

Às 11h00 :
- António Poças e esposa m.c. filha

Lurdes
- António Ribeiro F. Alves  m.c. esposa

  Servir altar 06/07 Outubro
Sábado - 06: Leitores:  Catequese
 Domingo - 07: Às 8h00 : Maria Afon-
so, José Per. Venda e Vera Silva;
Às 11h00:  Paula Miranda, Pedro Sa-
leiro e Natália Brito

Catequese
No dia 6 de Outubro (sábado) ,
devem estar às 15h30, junto da
Igreja, as classes da catequese,
da 5.ª à 10.ª, a fim de consulta-
rem as pautas, junto da porta la-
teral da Igreja, e tomarem conhe-
cimento dos seus dados relacio-
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Paróquia de Curvos
nados 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 17h00, na Igreja , e cerimónia
do envio (Catequistas e crianças e
adolescentes da catequese). Creio
que vai haver catequistas para to-
das as classes.
As missas ao sábado passam já a
ser às 17h00, mesmo antes de mu-
dar a hora oficial, o que acontecerá
só no dia 28, ou seja,  4.º domingo
de Outubro.
Isso permite-nos começar já a
catequese às 15h50 e aguentá-la
à mesma hora, mesmo quando a
mesma mudar.

Continuação da Página Curvos
P. João Porto Soares

...//...Curvos, desde 30/09/1963 a
08/08/1965, sendo depois dessa
data transferido para pároco de Es-
posende, onde esteve mais 2 anos.
Como antigo aluno do Padre Porto

Soares, no Seminário, e sucessor
dele na paróquia de Curvos, quero
prestar a minha homenagem àquele
que admirei, como homem e como
padre.
Foi o padre mais completo que

conheci na minha vida. Desde poeta
e prosador, passando por músico,
actor, jogador de futebol, orador,
elegante e...virtuoso e desprendido.
O que lhe custou dissabores e o tor-
nou incompreendido pela sociedade
do seu tempo. Paz à sua alma

Intenções de Missas
3.ª F - 02: às 19h10 (na Capela S.

Torcato): reza do terço; às 19h30:   mis-
sa por:

- Aniv. Laurinda Silva Lima  m.c. nora
Ana Maria

- Por Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
5.ª F - 04: às 19h10 (Capela Rateira):

terço;  às 19h30:   missa por:
- Pelas almas  m.c. Associação
- Maria Alves Igreja  m.c. sobrinha

Maria José
Sábado - 06:   - 19h15, missa por:
- Aniv. Maria Rosa Alves  m.c. Paulo
- Pais (David e Adelaide) e irmãos

(Manuel e Augusta) de Paulo Martins
Domingo - 07: às 9h30:  missa por:
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.

Confraria Atenção:  precedida de
Adoração e Procissão

  Servir altar 06/07 Outubro
Sábado - 06:  Leitores  às 19h15:

Ângela Faria, Lionel Vale e Tânia
de Jesus. Acólitos:  6. ª Classe
Domingo - 07:  às 9h30:  Céu

Afonso, António Sá e Ivone Ribeiro
Acólitos:  André e Sara Garrido

Intervenção urgente na
Igreja Paroquial

Já começaram as obras de repa-
ração da Igreja. Por isso, a cam-
panha personalizada de anga-
riação de verbas para a mesma
prossegue.
Contactados os moradores dos

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

adesão à campanha seja frutífera
e pacífica para toda a comu-
nidade. Que aconteça "comu-
nhão", "paróquia", "família",
"obrigação", "fé", "testemunho" e
"serviço".
É a paróquia que está em ques-

tão. É a nossa obrigação de cola-
borar, como paroquianos consci-
entes que procuramos ser.
Por questões práticas, a

Fabriqueira agradecia que
trouxessem o envelope distribuído,
com o dinheiro dentro e o
entregassem aos próprios ou na
sacristia, no final das eucaristias.

Catequese
 A catequese vai começar  a 6
d'Outubro, para todas as classes.
Todos devem estar no salão às
16h50, a fim de contactarem
catequistas, saberem horários e
salas. Às 18h15 (reparem bem,
18h15), haverá a Eucaristia de
envio para todas as catequistas,
frequentadores da catequese.
Para não andarmnos a mudar de
horários, quando mudar a hora em
finais de Outubro, a Eucaristia pas-
sará já a ser às 18h15 e a cate-
quese às 17h00.
Há 3 grupos que a terão de ma-
nhã (9h30) e 2 grupos que a te-
rão à 6.ª feira, às 18h00, na Sede
da Junta, depois do final do Cen-
tro de Estudos.

P. João Porto Soares
Faleceu, no dia 16 de Setembro,

na sua terra, em Monção, o Padre
João Porto Soares, de 71 anos de
idade, que foi pároco desta
freguesia de...(continua na página 2)


