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Vivemos na indiferença 
¶ A indiferença é o drama de estar bem informado,  
mas não sentir a realidade dos outros. Este é o abismo:  
o abismo da indiferença.
¶ Sabemos o nome do pobre. Lázaro. Também o rico sabia, 
porque quando estava no inferno pede a Abraão que envie 
Lázaro. Mas não sabemos o nome do rico. O Evangelho  
não diz como se chamava este senhor. Não tinha nome.  
Tinha perdido o nome: havia somente os adjectivos da sua vida.  
Rico, poderoso... muitos adjectivos. É isto que o egoísmo 
provoca em nós: faz perder a nossa identidade real,  
o nosso nome, e somente nos leva a avaliar os adjectivos. 
¶ A mundanidade ajuda-nos nisto. Caímos na cultura dos 
adjectivos, onde o seu valor é aquilo que possui, aquilo que 
pode... Mas não “qual é o seu nome?”: perdeu o nome.  
¶ A indiferença leva a isto. Perder o nome. Somos somente ricos, 
somos isto, somos aquilo. Somos adjectivos.
¶ Peçamos hoje ao Senhor a graça de não cair na indiferença,  
a graça de que todas as informações das dores humanas  
que temos cheguem ao coração e nos levem a fazer algo pelos 
outros.        PAPA FRANCISCO, MARÇO 2020

Jacopo Bassano - O Bom Samaritano

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: 
«Havia 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 pe-
los Anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e 
foi sepultado. 
Na mansão dos mortos, estando em tormentos, le-
vantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. 
Então ergueu a voz e disse: ‘Pai Abraão, tem compai-
xão de mim. Envia Lázaro, para que molhe em água a 
ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou 
atormentado nestas chamas’. 
Abraão respondeu-lhe: ‘Filho, lembra-te que recebes-
te os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por 
isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto 
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 Lá-
zaro à minha casa paterna – pois tenho cinco irmãos 
– para que os previna, a fim de que não venham tam-
bém 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 mor-
tos for ter com eles, arrepender-se-ão’. 
Abraão respondeu-lhe: ‘Se não dão ouvidos a Moisés 
nem aos Profetas, também não se deixarão conven-
cer, se alguém ressuscitar dos mortos’».

Rua João Dias, nº 53
1400-221 Lisboa
Tel: 210966989
sfxavier@paroquiasfxavier.org
www.paroquiasfxavier.org

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 145 (146), 7-10 (R.1b)
REFRÃO: Ó minha alma, louva o Senhor..

CATEQUESE  As actividades da Catequese já se ini-
ciaram, mas as inscrições continuam abertas! Os inte-
ressados podem fazer a inscrição online, através do 
site da Paróquia (www.paroquiasfxavier.org) ou pre-
sencialmente, no Secretariado Paroquial.
O acolhimento dos catequizandos e o Compromis-
so dos Catequistas vão decorrer durante a Missa das 
12h15 do dia 02 de Outubro. No próximo fim-de-se-
mana regressam também os Xavierinhos, a publica-
ção dirigida especialmente às crianças da Catequese.
 
OFERTÓRIOS   No próximo fim-de-semana,  pri-
meiro do mês de Outubro, os peditórios das Missas 
destinam-se a ajudar a pagar a dívida contraída com 
a Construção da Igreja Paroquial. Sede generosos, 
como sempre. Bem-hajam!

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 16, 19-31



DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO
Papa Francisco, 2022 
(O texto integral da Mensagem está disponível no site da Paróquia (www.paroquiasfxavier.org)

CHAMAMENTO PARA UMA CORAGEM INVULGAR
Rui Jorge Martins sobre o livro “O tempo é agora” de Joan Chittister, Paulinas

¶  O Papa Francisco afirma na sua Mensagem para 
o 108º Dia Mundial do  Migrante e do Refugiado 
que o plano de salvação de Deus é essencialmen-
te inclusivo e coloca, no centro, os habitantes das 
periferias existenciais, entre os quais “há muitos 
migrantes e refugiados, deslocados e vítimas de 
tráfico humano”. 
¶  “A construção do Reino de Deus é feita com eles, 
porque, sem eles, não seria o Reino que Deus quer. 
A inclusão das pessoas mais vulneráveis é condi-
ção necessária para se obter nele plena cidadania”, 
sublinha.
¶  “Construir o futuro com os migrantes e os re-
fugiados significa também reconhecer e valorizar 
tudo aquilo que cada um deles pode oferecer ao 
processo de construção”, acrescenta na Mensa-
gem, intitulada precisamente “Construir o futuro 
com os migrantes e os refugiados”.
¶  “Apraz-me ver esta abordagem do fenómeno 
migratório numa visão profética de Isaías, onde 
os estrangeiros não aparecem como invasores 
e devastadores, mas como trabalhadores cheios 
de boa vontade que reconstroem as muralhas da 
nova Jerusalém, a Jerusalém aberta a todas as na-
ções”, refere.
¶  “A presença dos migrantes e refugiados constitui 
um grande desafio, mas também uma oportunida-
de de crescimento cultural e espiritual para todos. 
Graças a eles, temos a possibilidade de conhecer 
melhor o mundo e a beleza da sua variedade. 
Podemos amadurecer em humanidade e, juntos, 
construir um «nós» maior” adianta. 
¶  “Na disponibilidade recíproca, geram-se espaços 
de fecunda confrontação entre visões e tradições 
diferentes, que abrem a mente para novas pers-
pectivas. Descobrimos também a riqueza contida 
em religiões e espiritualidades que desconhecía-
mos, e isto incentiva-nos a aprofundar as nossas 
próprias convicções”, acentua.
¶  O Papa assinala que a “chegada de migrantes e 
refugiados católicos dá nova energia à vida eclesial 

¶  Enquanto mantivermos a cabeça baixa, a boca 
fechada e a reputação pública imaculada, graças 
ao silêncio que mantemos frente às grandes ques-
tões públicas dos nossos dias, os pilares da socie-
dade vão-se erodindo à nossa frente. 
¶  A espiritualidade profética tem a ver com a vi-
vência da nossa fé pelas ruas do mundo, e não 
apenas com as conversas acerca da mesma.
Os profetas da Bíblia «eram as sirenes no meio da 
noite, os semeadores de sementes lançadas muito 
longe, os eternos agitadores na alma do povo, da 
nação, verdadeiros archotes no meio da tenebrosa 
confusão». «Optavam pela coragem, pela expan-
são da alma, por arriscar a sua vida por aquilo que 
devia ser, em vez de apostar o seu bem-estar, a sua 
segurança, a orientação das suas vidas naquilo que 
já era.»
¶  Seguir Jesus significa que cada um de nós tam-
bém deve fazer alguma coisa para redimir o nosso 
mundo maltratado e vencido pela cobiça que o 
sufoca. Devemos colocar-nos entre os indefesos 
e a ameaça nuclear que o destruiria em nome da 
paz. Devemos fazer frente ao sexismo que degrada 
metade da raça humana. Devemos redimi-lo da 
antropologia da falsa superioridade humana que 
consome os seus recursos e diminui os seus povos 
à custa de tudo o que existe no planeta, excepto a 
humanidade. E depois, como resultado disso, tam-
bém a maior parte da humanidade.
¶  Muitas vezes, ignoramos, resistimos ou rejeita-
mos a ideia de que, tal como Jesus, nós temos um 
papel a desempenhar para endireitar um mundo 
cujo eixo se tem vindo a inclinar na direcção erra-
da. Recusamo-nos a aceitar a ideia de que virar de 
novo os ponteiros da bússola dos nossos mundos 
para o verdadeiro Norte da alma é o que significa 
ser verdadeiramente espiritual. A nossa missão é 
ser «obedientes», preservar as leis, os jejuns, os dog-
mas e os dias de festa, argumentamos. Contudo, a 
pergunta que muitas vezes não conseguimos fa-
zer é esta: obedientes a quê e obedientes a quem? 

das comunidades que os acolhem, pois frequente-
mente são portadores de dinâmicas revigoradoras 
e animadores de celebrações cheias de entusias-
mo”. 
¶  “A partilha de expressões de fé e devoções di-
versas constitui uma ocasião privilegiada para viver 
mais plenamente a catolicidade do povo de Deus”, 
sublinha ainda.
Por isso, apela a todos, e em especial aos jovens, 
para que colaborem com o Pai celeste na constru-
ção do futuro, “juntamente com os nossos irmãos 
e irmãs migrantes e refugiados”. 
¶  “Construamo-lo hoje, porque o futuro começa 
hoje e a partir de cada um de nós. Não podemos 
deixar para as próximas gerações a responsabilida-
de de decisões que é necessário tomar agora, para 
que o desígnio de Deus sobre o mundo se possa 
realizar e venha o seu Reino de justiça, fraternidade 
e paz”, apela ainda.
¶  A Mensagem para o Dia Mundial do Migrante 
e do Refugiado, que se celebra a 25 de Setembro, 
termina com a seguinte Oração:

Senhor, tornai-nos portadores de esperança,
para que, onde houver escuridão,  
reine a vossa luz
e, onde houver resignação,  
renasça a confiança no futuro.

Senhor, tornai-nos instrumentos  
da vossa justiça,
para que, onde houver exclusão,  
floresça a fraternidade
e, onde houver ganância, prospere a partilha.

Senhor, tornai-nos construtores do vosso Reino
juntamente com os migrantes e os refugiados
e com todos os habitantes das periferias.

Senhor, fazei que aprendamos como é belo
vivermos, todos, como irmãos e irmãs. Amen

¶  A nossa missão é ser obedientes, durante toda 
a nossa vida, à vontade de Deus para o mundo. 
¶  O ideal cristão é a bondade pessoal, claro, mas a 
bondade pessoal requer que nós sejamos mais do 
que piedosos, mais do que fiéis ao sistema, mais do 
que meros membros encartados da comunidade 
cristã. O cristianismo também requer que cada um 
de nós seja de tal modo uma presença profética, 
que o nosso cantinho do mundo se transforme 
num lugar melhor devido à nossa presença aí.
¶  Não temos espaço, aqui na Terra, para dedicar 
uma vida inteira à manutenção da rotina espiritual 
perfeita, da antisséptica limpeza moral e de um 
amargo silêncio resignado, na solidão. Nada disso, 
com efeito, marcou a vida do próprio Jesus, que 
«convivia com pecadores», curava estrangeiros, 
chamava as mulheres ao discipulado, e discutia 
com escribas e fariseus acerca da natureza da pró-
pria fé, irritando os líderes tanto do templo como 
do trono, tanto a religião como o governo.

Hendrick ter Brugghen, Lázaro


