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DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM
EVANGELHO: Lc 16, 1-13 ou Lc 16, 10-13
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Um homem rico
tinha um administrador, que foi denunciado por andar a desperdiçar
os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: ‘Que é isto que ouço
dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes
continuar a administrar’. O administrador disse consigo: ‘Que hei-de
fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para
cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que
hei-de fazer, para que, ao ser despedido da administração, alguém
me receba em sua casa’. Mandou chamar um por um os devedores do
seu senhor e disse ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu senhor?’. Ele
respondeu: ‘Cem talhas de azeite’. O administrador disse-lhe: ‘Toma
a tua conta: senta-te depressa e escreve cinquenta’. A seguir disse a
outro: ‘E tu quanto deves?’. Ele respondeu: ‘Cem medidas de trigo’.
Disse-lhe o administrador: ‘Toma a tua conta e escreve oitenta’. E o
senhor elogiou o administrador desonesto, por ter procedido com
esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que
os filhos da luz, no trato com os seus semelhantes. Ora Eu digo-vos:
Arranjai amigos com o vil dinheiro, para que, quando este vier a
faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas
pequenas também é fiel nas grandes; e quem é injusto nas coisas
pequenas também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que
se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se
não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso?
Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque, ou não gosta
de um deles e estima o outro, ou se dedica a um e despreza o outro.
Não podeis servir a Deus e ao dinheiro».
Palavra da Salvação.

por um caminho novo.
O Reino de Deus chama os Homens a tomarem uma decisão e a
nossa opção deve ser decidida com muita firmeza e sabedoria.
Nesta parábola há uma chamada de atenção sobre o uso correto
dos bens materiais. O Homem é um peregrino e deve reconhecer
a sua condição. Somos apenas administradores dos bens de Deus
e não os donos. Os cristãos são chamados a investir com sabedoria
nos bens materiais para adquirirem um tesouro nos céus. Por isso,
temos que optar. Ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro,
em si, não é desonesto, mas pode fechar o homem a um egoísmo
cego. Em vez de usá-lo em benefício próprio, é preciso pensar
também nas necessidades dos outros, imitando o próprio Cristo,
como nos diz São Paulo que “sendo rico se fez pobre por nós, a fim
de nos enriquecer pela pobreza” (2 Cor 8,9). O dinheiro sempre foi
e é um ídolo perigoso. É inerente aos interesses e preocupações do
Homem. Quantas pessoas caíram nas suas redes e foram escravizadas
por ele? Corrupção, desconfiança familiar e social, rompimentos
de amizades, muitas vezes são causados pelo domínio do dinheiro
sobre as pessoas. Diante desse ídolo, Jesus estabelece uma oposição
radical ao servo de Deus.
Somos convidados a imitar a esperteza dos filhos deste mundo para
ajudar a Humanidade a chegar ao conhecimento do Reino de Deus,
que é paz, amor, entrega e alegria. A fidelidade deve ser uma marca
do cristão.
Peçamos ao Senhor que nos conceda a sabedoria para decidir os
assuntos da nossa vida da melhor forma e colocar sempre a nossa
prioridade no Reino de Deus. Que a pergunta do administrador
fiel “Que devo fazer?” nos ajude a pensar no que é essencial para a
nossa salvação.
Pista de Reflexão
Onde emprego a minha inteligência? Nas coisas do mundo ou na
construção do bem celeste?

NÃO PODEIS SERVIR A DEUS E AO DINHEIRO
O DESAPEGO

Uma excelente semana para todos.
Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh

REFLEXÃO DOMINICAL
O Evangelho deste domingo convida-nos a meditar sobre a Parábola
do administrador infiel e desonesto. Um dos problemas que esta
parábola traz aos seus leitores é o modelo do administrador esperto
e infiel. É assim possível que o Evangelho proponha como modelo
uma pessoa desonesta e infiel? Afinal qual é a recomendação que
faz o Evangelho aos seus leitores, ou seja, qual é a mensagem que
quer comunicar? Certamente a parábola não nos convida a imitar a
desonestidade do administrador, mas a sua capacidade de decidir
com prontidão, inteligência e largueza. Com lucidez, o administrador
infiel percebe a gravidade e a urgência daquela hora e em vez de se
lamentar de coisas passadas, tem a coragem de abraçar as dificuldades
do presente como um desafio para assegurar o seu futuro, mas agora
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VIAGEM APOSTÓLICA AO CAZAQUISTÃO
PAPA FRANCISCO
Ao longo de três dias o Papa permaneceu em Nur-Sultan, no
coração da Ásia, onde participou no VII Congresso dos Líderes das
Religiões Mundiais e Tradicionais. O lema desta viagem apostólica
foi “Mensageiros de Paz e de Unidade”.
Esta foi a 38ª viagem apostólica internacional do seu pontificado. O
avião com o Pontífice partiu de Roma às 7h15 (horário local) e pousou
no aeroporto de Nur-Sultan, capital do país às 13h20 (horário de Roma).

O Santo Padre foi acolhido pelo Presidente da República KassymJomart Tokayev. Imediatamente após a cerimónia de boas-vindas,
Francisco foi até o Palácio Presidencial para uma visita de cortesia.
Em seguida, encontrou-se com as autoridades do país, a sociedade
civil e o corpo diplomático no Salão de Concertos Qazaq.
Além deste evento, o Pontífice celebrou uma Santa Missa na Praça
Expo e teve um encontro privado com os jesuítas e com a Igreja local
na Catedral Mãe de Deus do Perpétuo Socorro.

“santos da porta ao lado”, e a mesa-redonda ‘Sentir o
chamamento à santidade hoje’. O congresso vai ter, ainda,
a temática ‘Família e JMJ a caminho de Agosto 2023’,
terminando com uma celebração de agradecimento.
Fonte: Patriarcado de Lisboa

No centro do logotipo desta viagem pontifícia está uma pomba
com um ramo de oliveira. As suas asas são representadas por duas
mãos unidas, que simbolizam as mãos dos mensageiros da paz e
da unidade. Uma das
asas está marcada
por um coração,
representando
o amor, fruto da
compreensão
recíproca, da
cooperação e
do diálogo. O
ramo de oliveira é
representado com uma imagem ornamental típica do Cazaquistão.
Em segundo plano, ao fundo da imagem existe um ‘shanyrak’ de
cor azul claro, um elemento da casa tradicional do povo cazaque,
‘o iurte’, e, dentro, uma cruz amarela. O azul e amarelo são as cores
da bandeira do Cazaquistão. Já o branco e amarelo são as cores da
bandeira do Vaticano. Já o verde do galho simboliza a esperança.
Fonte: Gaudium Press.

PASTORAL FAMILIAR
Famílias convocadas para congresso sobre ‘A vocação
ao amor e à santidade dos jovens e das famílias'
O congresso vai decorrer no dia 5 de outubro, no Centro
Paroquial de Santa Joana, Princesa.
‘A vocação ao amor e à santidade dos jovens e das
famílias’ é o tema do Congresso Teológico Pastoral 2022,
organizado pelo Patriarcado de Lisboa, que vai decorrer
no dia 5 de outubro, quarta-feira e feriado nacional
(Implantação da República), no Centro Paroquial de
Santa Joana, Princesa, em Lisboa, das 10h00 às 19h00.
Promovido pela Pastoral da Família, em parceria com a
Pastoral da Juventude, o congresso é dirigido a “casais,
jovens e todas as pessoas que queiram aprofundar
a reflexão sobre aquilo a que Deus nos chama como
Famílias”, explica uma nota, referindo o dia 25 de setembro
como a data-limite para a inscrição. “Deixamos um
forte convite a que participem”, convida o casal diretor
da Pastoral Familiar de Lisboa, Regiani e Tiago Líbano
Monteiro, através do Jornal VOZ DA VERDADE.
Do programa do Congresso Teológico Pastoral 2022, e
após a abertura pelo Bispo Auxiliar de Lisboa D. Daniel
Henriques, destaque para a conferência ‘Chamados a
(Re)Aprender a amar’, a que se seguem sete workshops
(‘Homem & Mulher: a riqueza da complementaridade’,
‘Só o amor gera educação’, ‘A caminho do dom total:
o namoro’, ‘Desafios ao amor no casamento’, ‘Divórcio
e amor para sempre’, ‘Famílias comVida: Serviço às
Paróquias’ e ‘A civilização do amor / o amor no trabalho
e vida social’). Após o almoço, tem lugar o momento
‘Chamamento à santidade’, com testemunhos de familiares
de jovens beatos ou com fama de santidade e sobre

SUBSCREVA A NEWSLETTER DA PARÓQUIA EM WWW.PAROQUIADETIRES.ORG

AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS

• Estão abertas as inscrições para a catequese
paroquial. Poderá pedir a ficha de inscrição junto
das catequistas Olga ou Alzira. Também os adultos
que ainda não têm os sacramentos de iniciação
cristã (Batismo, Eucaristia e Crisma) e os desejem
receber poderão falar com o Pároco.
• Realizar-se-á a primeira reunião do Conselho
Pastoral no dia 23 de setembro de 2022, às 21h15.
A presença de todos é indispensável.
• Tendo em vista as Jornadas Mundiais da
Juventude de 2023, estamos a pedir a todos os
paroquianos que desejem receber e hospedar os
jovens nas suas casas para se inscreverem junto
da Paróquia. Na folha de inscrição, é importante
que indiquem quantos jovens poderão acolher.
Desde já o nosso muito obrigado.

