
DOMINGO
Domingo XXVI 

do Tempo Comum
Am 6, 1a. 4-7

1 Tim 6, 11-16
Lc16, 19-31
SEGUNDA

S. Jerónimo, presbítero
e doutor da Igreja 

Zac 8, 1-8
Lc 9, 46-50 

TERÇA
S. Teresa do Menino Jesus, 
virgem e doutora da Igreja 

Zac 8, 20-23
Lc 9, 51-56

QUARTA
Santos Anjos da Guarda 

Ne 2, 1-8
Mt 18, 1-5. 10 (próprio) 

QUINTA
SS. Veríssimo, 

Máxima e Júlia 
Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

Lc 10, 1-12
SEXTA

S. Francisco de Assis Bar 
1, 15-22

Lc 10, 13-16
SÁBADO

Bar 4, 5-12. 27-29
Lc 10, 17-24

PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo XXVII 

do Tempo Comum
Hab 1, 2-3; 2, 2-4

2 Tim 1, 6-8. 13-14
Lc 17, 5-10
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QUADRO Está de novo no seu lugar, na pare-
de da Sacristia, após cuidado restauro, o qua-
dro de Nossa Senhora da Conceição. 
De autor desconhecido do século XVIII, o 
quadro, óleo sobre tela em moldura de estilo 
barroco, oferecido à Paróquia por Dª Maria de 
Lourdes Mendes Correia, foi  restaurado entre 
Maio e Julho deste ano pela Dra. Helena Pi-
nheiro de Melo, nossa paroquiana, que efec-
tuou graciosamente o delicado e minucioso 
trabalho, o que muito agradecemos.
OFERTÓRIOS  No próximo fim-de-semana, o 
primeiro de Outubro, os ofertórios das Missas 
revertem a favor da amortização da dívida con-
traída pela Paróquia para a construção da Igreja 
Paroquial. Sede generosos, como sempre.
PRIMEIRO SÁBADO - No dia 05 de Outubro, 
sábado, o primeiro do mês, haverá a Devoção 
do Primeiro Sábado. Com a alteração dos ho-
rários, recorda-se que a Devoção tem início às 
18h15, com Meditação, Terço e Missa.

DINHEIROS PARA A IGREJA
Caixas  58,87 €
Quiosque  53,23 €

PA R Ó Q U I A

Qual é a doença mais profunda do rico? 
É a que o papa Francisco definiu de mundanidade: 
a atitude de quem «está só com o próprio egoísmo, 

e portanto é incapaz de ver a realidade».
Esta parábola sacode-nos sobretudo a nós 

que vivemos na abundância de uma sociedade 
opulenta, que sabe esconder tão bem os pobres, 

ao ponto de já não se dar conta da sua presença.
Enzo Bianchi,In “Monastero di Bose”

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 16, 19-31 

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: «Ha-
via um homem rico, que se vestia de púrpura 
e linho fino e se banqueteava esplendidamente 
todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia 
junto do seu portão, coberto de chagas. Bem 
desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, 
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. 
Ora sucedeu que o pobre morreu e foi colocado 
pelos Anjos ao lado de Abraão. Morreu também 
o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos,
estando em tormentos, levantou os olhos e viu
Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a
voz e disse: ‘Pai Abraão, tem compaixão de mim. 
Envia Lázaro, para que molhe em água a ponta
do dedo e me refresque a língua, porque estou
atormentado nestas chamas’. Abraão respon-
deu-lhe: ‘Filho, lembra-te que recebeste os teus
bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, 
agora ele encontra-se aqui consolado, enquan-
to tu és atormentado. Além disso, há entre nós e 
vós um grande abismo, de modo que se alguém 
quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí
para junto de nós, não poderia fazê-lo’.
O rico insistiu: ‘Então peço-te, ó pai, que mandes 
Lázaro à minha casa paterna – pois tenho cinco
irmãos – para que os previna, a fim de que não
venham também para este lugar de tormento’.
Disse-lhe Abraão: ‘Eles têm Moisés e os Profetas:
que os oiçam’. Mas ele insistiu: ‘Não, pai Abraão.
Se algum dos mortos for ter com eles, arrepen-
der-se-ão’. Abraão respondeu-lhe: ‘Se não dão
ouvidos a Moisés nem aos Profetas, também
não se deixarão convencer, se alguém ressusci-
tar dos mortos’»

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 145 (146), 7-10
REFRÃO: 
Ó minha alma, louva o Senhor.

Parábola de Lázaro (Fyodor Bronnikov)



NÃO DEVEMOS AGUARDAR ACONTECIMENTOS PRODIGIOSOS
Papa Francisco, 18 de Maio de 2016 (resumido)

O portão da casa do rico está sempre fechado 
ao pobre. O rico veste-se com roupas de luxo, 
enquanto Lázaro está coberto de chagas; cada 
dia o rico dá banquetes requintados, enquanto 
Lázaro morre de fome. Lázaro representa bem 
o grito silencioso dos pobres de todos os tem-
pos e a contradição de um mundo em que ri-
quezas e recursos imensos se encontram nas 
mãos de poucos.

Os pobres e os ricos morrem, têm o mesmo 
destino, como todos nós, para isto não há ex-
cepção. E então aquele homem dirigiu-se a 
Abraão sem, durante a vida, demonstrar consi-
deração alguma por Deus, ao contrário, fez de 
si mesmo o centro de tudo. 
Ignorar o pobre significa desprezar a Deus! 

Há um pormenor na parábola que deve ser ob-
servado: o rico não tem nome, mas somente 
um adjectivo: enquanto o nome do pobre é re-
petido cinco vezes, e «Lázaro» quer dizer «Deus 
ajuda». Lázaro, que jaz diante da porta, é uma 
evocação viva de Deus, mas o rico não aceita 
tal evocação. Portanto, será condenado não 
pelas suas riquezas, mas por ter sido incapaz 
de sentir compaixão por Lázaro e de o socorrer.

No além, a situação inverteu-se. Agora, o rico 
reconhece Lázaro e pede-lhe ajuda, mas quan-
do vivia fingia que não o via. Quantas vezes 
tantas pessoas fingem que não vêem os po-
bres! Para elas, os pobres não existem. 

O próprio Abraão oferece a chave de toda a 
narração: explica que bens e males foram dis-
tribuídos de modo a compensar a injustiça 
terrena, e a porta que durante a vida separava 
o rico do pobre transformou-se num «grande 
abismo». Enquanto Lázaro jazia diante da sua 
casa, para o rico havia a possibilidade de sal-
vação, de abrir a porta de par em par e de aju-
dar Lázaro, mas agora que ambos faleceram, a 
situação tornou-se irreparável. Deus nunca é 
directamente interpelado, mas a parábola aler-
ta de maneira clara: a misericórdia de Deus por 
nós está vinculada à nossa misericórdia pelo 
próximo; quando esta falta, também aquela 
não encontra espaço no nosso coração fecha-
do, não pode entrar. Se eu não escancarar a 
porta do meu coração ao pobre, aquela porta 
permanece fechada. Inclusive para Deus. 

Para nos convertermos, não devemos aguardar 
acontecimentos prodigiosos, mas abrir o nosso 
coração à Palavra de Deus, que nos chama a 
amar a Deus e ao próximo. A Palavra de Deus 
pode fazer renascer um coração que se tornou 
insensível e curá-lo da sua cegueira. 

Nenhum mensageiro nem mensagem alguma 
poderão substituir os pobres que encontramos 
no caminho, porque neles é o próprio Jesus 
que vem ao nosso encontro. Assim, na inversão 
dos destinos que a parábola descreve está es-
condido o mistério da nossa salvação, na qual 
Cristo une a pobreza à misericórdia.

Vários paroquianos participaram na Peregrinação dos Passionistas a Fátima, 

no dia 21 de Setembro, agradecendo a colaboração 

que os Missionários desta ordem prestaram à Paróquia ao longo de vários anos. 

Essa colaboração cessou agora, com o encerramento, em Agosto, 

da Casa da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, mais conhecida por Passionistas, 

em Linda-a-Velha.

O Pe. Armindo Ferreira e o Pe. Fernando Tavares foram os sacerdotes 

que estiveram mais presentes na Paróquia nos últimos anos, celebrando Missa, 

sobretudo em Caselas, e apoiando as Confissões na Quaresma. 

Em sinal de gratidão por todo o trabalho desenvolvido, 

alguns paroquianos integraram a Peregrinação da Congregação a Fátima, 

onde estiveram com o Pe. Fernando Tavares.

OBRIGADO, PADRES PASSIONISTAS


