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PARÓQUIA DE  NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE TIRES

DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM

EVANGELHO: Lc 19, 1-10

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou 
a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico 
chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. 

Procurava ver quem 
era Jesus, mas, devido 
à multidão, não podia 
vê-l’O, porque era de 
pequena estatura. Então 
correu mais à frente e 
subiu a um sicómoro, 
para ver Jesus, que 
havia de passar por ali. 

Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e 
disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje 
devo ficar em tua casa». Ele desceu rapidamente 
e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos 
murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se em casa 
dum pecador». Entretanto, Zaqueu apresentou-se 
ao Senhor, dizendo: «Senhor, vou dar aos pobres 
metade dos meus bens e, se causei qualquer 
prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes mais». 
Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta 
casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. 
Com efeito, o Filho do homem veio procurar e 
salvar o que estava perdido».
Palavra da Salvação.

COMO VENCER OS OBSTÁCULOS NA VIDA?

REFLEXÃO DOMINICAL 
Neste XXXI domingo do Tempo Comum, 
meditamos sobre a bonita passagem do encontro 
de Jesus com Zaqueu. Estamos diante de um 
texto próprio de São Lucas. O Evangelista reserva 
uma atenção especial ao tema da Misericórdia de 
Deus. O episódio de Zaqueu mostra-nos como 
Deus Se preocupa com todos e não Se alegra 
com a perda de ninguém. Zaqueu era um homem 
desprezado por todos devido à sua profissão de 
cobrador de impostos.
Neste Evangelho encontramos duas procuras ou 

dois olhares: um olhar de quem procura salvar os 
que estão perdidos e outro de quem procura ser 
encontrado na sua miséria. Ou seja, constatamos 
um olhar misericordioso de Jesus que atinge 
o pecador Zaqueu e o olhar de Zaqueu que 
procurava ver quem era Jesus. Isto é, procurava 
conhecer a identidade de Jesus.
Entretanto, esta procura de Zaqueu depara-se com 
dificuldades. Há sempre obstáculos no caminho 
que nos podem impedir de alcançar a meta dos 
bens prometidos. No caso de Zaqueu vale a pena 
identificar principalmente três: primeiramente o 
facto de ser um homem de baixa estatura. Ele 
não conseguia ver Jesus porque era pequeno. 
Em segundo lugar, o obstáculo da vergonha 
pública porque sendo chefe de publicanos será 
considerado traidor à sua pátria judaica e, por fim, 
a multidão murmuradora que considerava que o 
pecador não merece lugar na presença de Jesus. 
No meio destes obstáculos, Zaqueu mostra-nos 
uma decisão firme em se encontrar com Jesus 
e impele-nos a não desistirmos nas nossa várias 
lutas diárias. O primeiro caminho será sempre 
intensificar esta procura. Zaqueu subiu a um 
sicómoro para poder ver e encontrar-se com Jesus. 
O amor de Deus é universal e Deus oferece-o a 
todos, sem exceção. Este amor transformou a vida 
de Zaqueu. Jesus Cristo reafirma a natureza da Sua 
missão: Ele veio expressamente para buscar o que 
se perdeu e indicar-lhes o caminho da salvação. 
A história de Zaqueu é um bom indício de que Cristo 
misericordioso vem buscar e salvar aquele que está 
perdido no caminho da vida. Independentemente 
de todos os obstáculos humanos, a coragem 

e a humildade 
d e  Z a q u e u 
c h a m a r a m  a 
atenç ão e  a 
misericórdia 
de Cristo. Ele 
recusou-se a 
s e r  l i m i t a d o 
pela multidão 

ou a permitir que os obstáculos impedissem a 
sua salvação. Ele viu misericórdia e redenção e 
imediatamente se deixou cativar. E este encontro 
com Jesus mudou a sua vida. Para vencer os 
obstáculos na vida, é preciso não desistir e 
prosseguir o caminho à luz da Palavra de Deus, 
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com a confiança no amor misericordioso do Pai.
Que Deus nos conceda a coragem para vencer 
todos os obstáculos na nossa vida.
Um bom domingo para todos.
Rezai pelas vocações.

Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh

CATEQUESES SOBRE O DISCERNIMENTO 
A DESOLAÇÃO.A DESOLAÇÃO.

RESUMO DA CATEQUESE DO SANTO PADRE

Caros irmãos e irmãs, o discernimento, que nos 
vem ocupando nestas catequeses, tem a ver 
sobretudo com as nossas ações e a sua dimensão 
afetiva, porque Deus fala ao coração. Assim, hoje 
dedicar-me-ei a refletir sobre a experiência da 
desolação, que se manifesta numa certa escuridão 
da alma, que se sente tíbia, preguiçosa e triste. 
Aprendermos a ler esta tristeza é importante, para 
evitar que o tentador a utilize como instrumento 
para nos desencorajar. Quando o desânimo 
sobrevém, devemos continuar com firmeza o que 
nos tínhamos proposto fazer. Se abandonássemos 
o trabalho ou o estudo por sentir tédio ou tristeza, 
nunca terminaríamos nada. O mesmo sucede 
na vida espiritual. Infelizmente, por causa da 
desolação, alguns abandonam a oração, e até 
o matrimónio ou a vida religiosa, sem parar, 
primeiro, a interpretar esse estado de espírito, 
com a ajuda de uma pessoa prudente. Para quem 
quer servir o Senhor, há uma regra de ouro: nunca 
fazer alterações em tempo de desolação. Antes, 
aproveitar a desolação como uma oportunidade 
para converter a vida ou para imitar Jesus naquela 
firme resolução com que rejeitou as tentações. 
Se soubermos atravessar a solidão e a desolação 
com esta consciência e abertura ao Espírito Santo, 
podemos sair delas mais fortes tanto a nível 
humano como espiritual.
Papa Francisco, Audiência Geral, Praça de São 
Pedro, quarta-feira, 26 de outubro de 2022.

VOCAÇÕES
SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS

Este ano, a Semana de Oração pelos Seminários 
tem como tema ‘Não te envergonhes de dar 
testemunho de Cristo’ (2 Tim 1, 8).
Durante a semana, o Seminário Maior de Cristo 
Rei dos Olivais vai abrir as suas portas a quem o 
queira visitar, através das iniciativas ‘Dia Aberto’ 
e ‘Semana.com’.
Na noite de 3 de novembro, quinta-feira, às 21h30, 
o Seminário dos Olivais acolhe a Vigília pelos 
Seminários, “aberta a quem queira vir e rezar 
connosco”, segundo uma carta do cónego José 

Miguel Pereira, enviada ao clero.
Nos dias 1, 2 e 4 de novembro, pelas 21h30, através 
do Zoom, a equipa do SAV - Setor de Animação 
Vocacional do Patriarcado de Lisboa vai rezar a 
oração do terço, junto com os Seminários. Pode 
acompanhar a oração na página no Facebook 
do SAV.

VIAGEM APOSTÓLICA 
O PAPA FRANCISCO VAI VISITAR O REINO DO BARÉM

O Papa Francisco vai visitar o Reino do Barém, 
de 3 a 6 de novembro, por ocasião do ‘Fórum do 
Barém para o Diálogo’.
Do programa, divulgado pela Sala de Imprensa 
da Santa Sé, destaca-se a Missa que o Papa vai 
presidir no Barém National Stadium, em Awali, 
às 08h30 locais, de 5 de novembro, para além 
de vários encontros e discursos em quatro dias 
de viagem.
O Vaticano também divulgou esta quinta-feira o 

logotipo e o tema 
desta visita – ‘Paz na 
terra aos homens 
de boa vontade’ 
-, que é inspirado 
n a s  p a l a v r a s 
cantadas pelos 
anjos na história 

do nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas.
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• Na próxima terça-feira, dia 01 de novembro, 
celebraremos a Solenidade de Todos os 
Santos. As Eucaristias decorrerão nos horários 
habituais do domingo: 09h00 e 11h15 em Tires 
e às 10h00 em Caparide.
• No próximo domingo, dia 05 de novembro, 
realizar-se-á a Festa do Acolhimento para os 
catequizandos do 1.º ano da Catequese na 
Eucaristia das 11h15 na Igreja Paroquial.
• A Semana de Oração pelos Seminários vai 
decorrer de 30 de outubro a 6 de novembro. 


