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Amós 8, 4-7
Salmo 112 (113)
1Timóteo 2, 1-8
Lucas 16, 1-13

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Rezar pelo mundo 
e por todas as 

autoridades

Os discípulos continuam a merecer 
a atenção do Mestre. Agora, explicita 
os ensinamentos sobre o dinheiro: 
«Não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro». Não podemos ser discípulos, 
se pensamos apenas no proveito 
pessoal e nos tornamos escravos do 
dinheiro, em detrimento da atenção 
aos irmãos. Deus está ao lado dos 
desfavorecidos, «levanta do pó o 
indigente e tira o pobre da miséria». 
Eis o alerta: «Escutai bem, vós que 
espezinhais o pobre e quereis eliminar 
os humildes». Ser discípulo é ocupar-
se das necessidades dos irmãos. Sem 
esquecer as «preces, orações, súplicas 
e ações de graças [...], para que 
possamos levar uma vida tranquila 
e pacífica, com toda a piedade e 
dignidade». Ou seja: praticar o que é 
bom e agradável aos olhos de Deus.

A vida tranquila e pacífica nasce da 
oração, da relação de amizade com 
Deus. Parece que não serve para 
nada, no entanto, a oração muda tudo 
em nós. Ser discípulo é ter o coração 
ancorado no amor, desprendido de 
todas as coisas e bens. Por isso, a 
oração liberta do egoísmo e abre-
nos aos outros. «Qualquer pessoa 
pode bater à porta de um orante e 
encontrar nele ou nela um coração 
compassivo, que reza sem excluir 
ninguém. [...] O orante reza pelo mundo 
inteiro, carregando sobre os ombros 
as suas dores e os seus pecados. 
Reza por todos e por cada pessoa: é 
como se ele fosse a ‘antena’ de Deus 
neste mundo». A verdadeira oração só 
acontece numa atitude de amor, do 
qual brotam a tranquilidade e a paz.

“Vida tranquila “Vida tranquila 
e pacífe pacíf  ica”ica”

Ser discípulo, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Ser discípulo afeta toda a nossa 
vida, todas as nossas atitudes: na 
maneira como nos relacionamos com 
o dinheiro e com as pessoas, com 
Deus e com a natureza. Se queremos 
uma vida tranquila e pacífica, não 
deixemos de dar prioridade ao 
que é o mais importante, tal como 
aprendemos no primeiro ‘episódio’ 
desta série. Então, vimos no segundo 
‘episódio’, não coloquemos o foco 
na obtenção de riquezas materiais, 
mas na relação de amizade com 
Jesus Cristo. Há um grande caminho 
a percorrer, como aprendizes de 
discípulos, até chegarmos a uma 
«vida tranquila e pacífica».
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19 | S. Januário, bispo e mártir [MF]
20 | SS. André Kim Taegon, presbítero, 
Paulo Chang Hasang, e Companheiros, 
mártires [MO]
21 | S. Mateus, Apóstolo e Evangelista 
[FESTA]
23 | S. Pio de Pietrelcina, presbítero [MF]
25 | XXVI Domingo do Tempo Comum

LITURGIA

XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM C
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Para que queremos nós que as 
pessoas saibam coisas se não 
ajudam os humanos a viver de 
forma mais humana ou a preparar 
um futuro mais interessante? Assim, 
a Teologia ajuda a que a fé cristã 
dê um contributo significativo para 
esse problema que é de todos os 
humanos. Se isso não se verificar, 
então não faz sentido a fé cristã nem 
faz sentido a Teologia.
(João Duque)

CÁRITAS PROMOVE 
SEMANA DE FORMAÇÃO
Decorre entre os dias 20 e 23 de Setembro, 
no Seminário Diocesano de Leiria, 
a IV Semana de Formação Cáritas. O 
programa da actividade vai de encontro 
aos diferentes níveis de intervenção na 
família Cáritas: nacional, diocesano e 
paroquial. A missão desenvolvida pela 
Cáritas em Portugal conta com mais 
de 1.500 colaboradores nas 20 Cáritas 
Diocesanas, num total de cerca de 5.000 
voluntários.

Setembro
20 a 23

DIA ARQUIDIOCESANO 
DO CATEQUISTA
Sábado será celebrado o Dia 
Arquidiocesano do Catequista no Sameiro.
Com o tema “A Arte de Acompanhar”, 
a iniciativa começa às 09h00 com o 
Acolhimento, seguindo-se a Oração da 
Manhã. A partir das 10h15, os participantes 
podem optar por vários ateliês: “A arte 
de acompanhar”, “Programar e avaliar”, 
“Evangelizar a partir da música”, “Infância 
Missionária”, “Oração Taizé”, “Força para 
a Missão”, “Organizar um retiro”, “Técnicas 
e dinâmicas”, ou “Suscitar o desejo da 
eucaristia: adoração eucarística com 
crianças”.

Setembro
17

APOIE A EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS
Lembra-te dos nossos pobres. No entardecer 
da vida seremos julgados apenas sobre o 
amor: “Tive fome e destes-Me de comer, 
tive sede e destes-Me de beber, estava nu e 
vestiste-me, estava doente e cuidaste de Mim, 
estava preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36). 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89


